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 چکیده
نویسی ادبی به  وووهوز زنهدوی ث ر هار     اخیر، سنت تذکره هنگاری ادبی در یک سدر تاریختا پیش از ظهو

نویسهی در  شناختی، در پی توصیف قواعد دانهش تهذکره  دیرین  پرداخت. این وقال  با رثیکردیشاعران وی
، نویسی، بنا ب  خصهای  وتتاهانی قهرثن ویهانی    دهد ک  تذکرهقرثن ویانی است. بررسی حاور نشان وی

ویهرد.  بندی شاعران از اصل شباهت بههره وهی  جزئیات زندوی شاعران ندارد ث برای دست   توجهی ب  ارائ
اجتاهاعی ث حاصهل   -وون  از شاعر، شهعر را وسهتقل ث رهها از شهرایر تهاری ی     این سنت با تعریتی خدای

ذهبی ث تالشهی بهرای   وه  بنیانیبر کند. اعتقاد ب  رواهان  ث ارادی بودن شعر، رواهی ث قصد شاعر تلقی وی
است. این قواعد، ب  طور وش   در تقابل با تهاریخ نگهاری ادبهی ث    استوار کید بر تاایز رن با ثحی الهی تأ

 شهاول شهود که    وثاب  اوری تصویر وهی شناسی ادبیات قرار دارد. در هر دث وورد اخیر، وتن ادبی ب جاوع 
وهردد. اعتقهاد به  رواهانه  ث     تااعی ب  وتن ثارد ویاج-شرایر تاری ی  ثجهی نارواهان  است ک  ب  ثاسط

نگهاری ادبهی ث   شهناختی در وقابهل ظههور تهاریخ    تهوان به  عنهوان وهانعی وعر هت     ارادی بودن شعر را وی
نویسی ث ظهور وتتاانی تهازه از ویهان   شناسی ادبیات قلاداد کرد ک  تنها با وسست از سنت تذکرهجاوع 

 .برداشت  شد
 

 شناسی ادبیاتنگاری ادبی، جاوع نویسی، تاریخشناسی، قاعده، تذکرهرین دی واژگان کلیدی:
 

 

  اسوجشناسی دانشگاه یدانشجوی دکتری جاوع . 1

 ریزی اجتااعی دانشگاه شیرازشناسی ث برناو شناسی ث عضو هیأت علای ب ش جاوع دانشیار جاوع . 2
 

* amirfardi@shirazu.ac.ir 
 شناسی دانشگاه یاسوجی ورثه جاوع علا أتیث عضو ه یجاوع  شناس اریدانش. 3
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 مقدمه -1

شناسی ادبیات، وتن ادبی را وتأ ر از شهرایر تهاری ی ث اجتاهاعی    نگاری ادبی ث جاوع تاریخ

نگهاری ادبهی در   ههای ن سهتین تهاریخ   وون  ، قواعدی وشترک دارند.دانند ث از این ونظروی

نزدیک ب  یک قهرن   شناسی ادبیات دانست.ع اشکال جاو توان ب  عنوان ن ستینایران را وی

شناختی را برای وطالعات ادبهی در ایهران به     های جاوع از ن ستین رثیکردهایی ک  ورایش

ورتبر با تحوالت تاری ی عصر وشهرثط  ث   ،. ظهور این ر ار، کم ث بیشوذردوی کار ور تند

، (1841) 5، ریپکا(1821) 3براثن (،1981) 2ت ، ا(1985) 1نیز انتشار ر ار وستشرقانی چون پیتزی

ا زاییِ عواول داخلی ث خهارجی که  در نهایهت    ث دیگران بود. پیش از این هم (1811) 4برتلس

نگاری ادبیات انجاوید، ر اری ثجود داشهتند که  به  شهعر ث زنهدوی شهاعران       ب  ظهور تاریخ

قرار ور تند، ووووعی را دنبال  «تذکره»پرداختند. این ر ار ک  بعدها ذیل عنوان عاووی وی

وثالً هم بودند ک  هایی چند تذکرههر نگاری ادبی نزدیک بود؛کردند ک  ب  وطالعات تاریخوی

ههایی که  به  شهاعران     ثیژه از عصر صهتوی، تعهداد تهذکره   پرداختند. ب اثلیا وی ب  عار ان ث

ههای ادبهی اسهت که      ذکرهتنها ته  حاور  توجهی یا ت. ووووز وقالپرداختند، ا زایش قابل

 های ادبهی ای یادرثری است ث تذکره. تذکره در لغت ب  وعنندشواختصار، تذکره خوانده ویب 

پردازنهد. سهنت   اشهعار ایشهان وهی     شود ک  ب  شرح حال شاعران ث ناونه ب  ر اری وتت  وی

رغهاز شهد    (رثط اعراب ب  ایران تا انقالب وش  حال) قرثن ویانی  نویسی تقریباً از ویانتذکره

 یا ت. ث تا انتهای رن تداثم

خود است. این نوشتار  هنگاری ادبی ث دارای خصای  ثیژاز تاریخ ، غیرنویسی ادبیتذکره

د بررسهی قهرار دههد    پردازد ث تالش دارد تا قواعدی را ووراین خصای  وی هب  پرسش دربار

پهردازد که  چه     ن وووهوز وهی  ها ب  نگارش دررودند. هاچنین ب  ایها براساس رنک  تذکره

نویسهی ثجهود داشهت که  وهانگ از وهذار به         شهناختی در سهنت تهذکره   های وعر هت بنیان

نویسهی ث از سهوی دیگهر،    قواعد تذکره هشد؟ این پرسش از سویی دربارنگاری ادبی ویتاریخ

 شناسی ادبیات در قرثن ویانی است.نگاری ادبی ث نیز جاوع شرایر اوتناز تاریخ هدربار

 

                                                           
1. Pizzi 
2. Ethé 

3. Browne 

4. Rypka 

5. Bertels 
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 تحقیق هپیشین -1-1

  تهوان به  دث دسهت  تقسهیم کهرد. دسهت      انهد وهی  نویسی پرداخت ر اری را ک  ب  ووووز تذکره

تهرین  اند ک  وههم حوزه پرداخت اند ث تنها ب  وعر ی ر ار ووجود در این ن ست، ر اری توصیتی

نویسهی  ارسهی   رهکتهذ ث  (1313) ب  قلم ولچین وعانی های  ارسیتاریخ تذکرهاند از تها عباررن
نگهاری  تهاریخ   دثم ر اری هستند ک  به  وقایسه    . دست(1353) ب  قلم نقوی در هند ث پاکستان

نگهاری ادبهی را به  عنهوان ثجه       اند. این ر ار عاووهاً تهاریخ  نویسی پرداخت ادبی با سنت تذکره

ای بها عنهوان   ناوه  در پایان (1391) کنند. برای ناون  سلطانینویسی تلقی وییا ت  تذکرهتکاول

ه. ش. )وشهرثط ( تها    1294ههای  ارسهی در ایهران از    ها ث تهاریخ ادبیهات  تحلیل سیر تذکره»

تها   1294از -نویسی ابتهدا   تاریخ ادبیات وست رج از رن، بر رن است ک   ث وقال «.ه. ش 1332

دبهی ایهران   خ اتاریدر زرقانی است. ها رشکار شدهتذکره  یا تب  صورت شکل تکاول -ش 1285
داند ث سه  ورحله  را بهرای    ادبی را هاواره در حال تکاول وی نگاریتاریخ ،ث قلارث زبان  ارسی

 ؛ههای ادبهی  ها، طبقات، کته  رجهال، اخبهار ث ولچهین    شاارد: ن ست وعجماین تکاول بر وی

پهس   یتاریخ ادب  ظرین توحی نیز در  (.41-33: 1381ها؛ ث در نهایت تاریخ ادبیات )سپس تذکره

نویسی ذکهر  های تذکرهرا ب  عنوان یکی از نقصان «سیر تکاولی ادبیات» ک  نادیده ور تناز این

کنهد. از  نگاری ادبی وعر ی وینویسی را ب  عنوان یکی از ونابگ تاریختذکره(، 53: 1391) کندوی

سازد، در نظر نویسی وتاایز وینگاری ادبی ک  رن را از سنت تذکرهتاریخ نظر اث، دث عنصر وهم

ای کهه  تنههها بهه  پههازثکی در وقالهه (. 214 هاههان:) وههر تن تههداثم زوههانی ث سههیر تحههول اسههت

نگهاری توجه  کهرده ث    نویسهی ث تهاریخ  است، ب  تاایز سنت تذکرهاالثلیای عطار پرداخت تذکره

 (.8: 1391پازثکی،) استدانست  1نویسی اثلیانویسی را وشاب  سنت غربی زندویناو تذکره

نگاری ادبهی را به    ورایان ، ظهور تاریخک  رود، بیشتر ر ار ووجود با رثیکردی تکاولچنان

های ووجود اند. تنها پازثکی ب  تتاثتنویسی در نظر ور ت عنوان تداثم ث تکاول سنت تذکره

  است. با این حال، اث نیهز به  وناسهبت وووهوز وقاله     های پیش وتت  اشاره کردهویان سنت

ویهری از  کند تا وان بهرهاست. نوشتار حاور تالش ویبسر این تلقی نپرداخت  خویش، ب 

اندازی وتتاثت بهرای بررسهی   شناسی  وکویی، چشمر ار ووجود، با استتاده از رثیکرد دیرین 

 وتت  داشت  باشد.ووووز پیش

 

                                                           
1. hagiography 
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 روشی-مباحث نظری -2 -1

  شناسی، رثشی برای وطالعدیرین  ویرد.شناختی بهره ویحاور، از رثیکردی دیرین   وطالع

ر هار  وکهو پدیهد روهد.       دثم قهرن بیسهتم ث به  ثاسهط      یک نظام دانش است که  در نیاه  

بنیهاد را از ورکهز صهحن     خود هثش است ک  تالش دارد تها سهو   ر-شناسی یک نظری دیرین 

یها   ض تکاوهل هها ث بهدثن  هر   جهایی ها ث جاب خارج کند ث تاریخ اندیش  را بر وبنای وسست

وشهرثعیت،    داند ک   هار  از دغدغه  شناسی را نوعی رثش ویدیرین  استارار بنویسد.  وکو

 (.299: 1381، ) وکو «کندایجابیت را ورثر وی  چرخ»

ههای سهاختارورایی ث هرونوتیهک، در پهی جسهتجوی      شناسهی، بهر خهالو رثش   دیرین 

بلک  رثشی است که  به     ساختاری عایق یا وعنایی پنهان برای ووووز وورد بررسی نیست،

: 1382 ) وکهو، شناسهی اسهت   دیرین   سطح توج  دارد. ب  هاین جهت، وزاره ک  ثاحد وطالع

شهود چنهین   بلک  رن چیهزی اسهت که  ووجه  وهی     »ن  تتسیر ث ن  ساختار پیشین،  (،119

ههایی را  هها به  ثجهود رینهد ث چنهین قواعهد ث تحقهق چنهین شهکل         هایی از نشان وجاوع 

)هاهان:  « رثردرا ب  ثجهی تکین به  ثجهود وهی   ها کند. اوا وزاره، این وجاوع وی پذیراوکان

توان به  عنهوان اجهرای رن    ای است ک  دانش یک دثره را ویوزاره در ثاقگ بیان قاعده (.128

در نظر ور ت. باید توج  داشت ک  این رثیکرد توصیتی است ث در پی بررسهی علهت ظههور    

تجوی علیهت را در وطالعهات   ر رن نیسهت.  وکهو صهراحتاً جسه    یک وتتاان یا عواوهل تغییه  

ب  عبارت دیگهر، در برداشهت  وکهو، وهزاره یها       (.9: 1398 وکو، ) وذاردشناسی کنار ویدیرین 

 بیان قاعده، اوری توصیتی است ث ب  وعنای تبیین علّی رخدادها نیست.

 (،27 :1999)شهود  ی وهی وتتارها بررس  شناسی شبک، در دیرین 1ب  تعبیر کندال ث ثیکام

وهاه  ک  هاان کالم کارشناسهان اسهت، رن   «ی جدیکالوهای کنش»اوا ن  هر وتتاری، بلک  

 وکهو، در دیرینه     (.45: 1318، دریتهوس ث رابینهو  ) ووینهد ک  در وقام یک کارشناس س ن وهی 

انسهان را به  عنهوان وووهوز خهویش      پهردازد که  در نهایهت    شناسی، ب  تحلیل دانشی وهی 

شناسی ویرد. دیرین ث انسان را ب  عنوان ووووعی پیشاوتتاانی در نظر نایوزیند، اوا ابروی

نگاری سنتی  اصل  دارد. بنابراین، تحلیهل از یهک   ورایی رایج در تاریخبیش از هرچیز با ذات

های وتتاانی حول است ث وزارهشود ک  پیش از وتتاان ثجود داشت ووووز )ابژه( رغاز نای

شود. به  عنهوان   هاان وتتاان ظاهر وی  اند. ووووز یک وتتاان تنها ب  ثاسطرودهرن ورد 

                                                           
1. Kendall and Wickham 
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وثال، دیوانگی، ووووعی از پیش ووجود نبهود که  دانهش رثانپزشهکی حهول رن وهرد ریهد؛        

بازی قواعد این وتتاان، در اشکال و تلف ظاهر وردید ث ووووز دانهش    دیوانگی، ب  ثاسط

این اور در وورد تاریخ ادبیات بدان وعناست ک  شعر ث شهاعری،  . (42: 1382  وکو،) قرار ور ت

اساس قواعهد  ها ث بردند؛ بلک  در درثن تذکرهنویسی، اووری عینی نبوب  عنوان ووووز تذکره

کنهد، بلکه    رن تولید شدند. ثاوح است ک  این تلقی ثجود عینی شعر ث شاعری را انکار نای

بایست به   دهد. بنابراین، ویثاقگ را وورد تردید قرار وی انگاری وتاهیم وتتاانی با اوریکسان

شهود، پرداخهت ث رن را   نویسی، ب  وتاهیم شعر ث شاعری داده ویوعنایی ک  در سنت تذکره

از وعانی پیشین ث وعاصر تتکیک کرد ث تالش ناود تها ونطهق قواعهدی را دریا هت که  بهر       

شدند. هاچنین بایهد به  نتهایجی توجه      وبنای رن تعاریف وذکور ث ن  تعاریتی دیگر واکن 

 اند.ها بودهاند، نتایجی ک  وانگ از ظهور برخی تلقیداشت ک  تعاریف وورد بحث، پدید رثرده

 

 نویسیقواعد تذکره -3

نویسی ب  یادرثردن شهاعران بهود:   ث هدو از تذکره (1)تذکره در لغت، ب  وعنای یادرثری است

پدر ثاالتبار خود ث احیهای اسهم ث   ناوی ث اسم وراوی  رخ جهت بقای ر ار ث زنده داشتن نام»

: چههل ث شهش(.   1391 )هدایت،« [این ا ر را نوشتم]ث ترک  انتشار خرد ث بزرگ شعرای تاجیک

این یادرثری ب  اوری ثاحد ث پیوست  تعلق نداشت، بلک  بر شاعران ب  صورت وجزا ث ونتهک  

ر هت. سهنت   ک  ب  ورثر زوهان از یادهها وهی   ای بود وتارکز بود ث هدو از رن، حتظ خاطره

چهون  »باطی ورثری با یکدیگر بودنهد:  پرداخت ک   اقد ارتنویسی ب  نقاطی تکین ویتذکره

زوهان    وویهان از صهتح  ورثر ایام ث تاادی شهور ث اعوام ذکر این نهادره   والحظ  ناود ک  ب

تحریهر    وده بهر صهتح  وردد وهاا اوکن تتبگ احوال ث خالص  اشعار ههر یهک ناه   سترده وی

روهد تها   دروهی  هها به  نگهارش   بنابراین، تهذکره (. 5: 1311 ،ی؛ نصررباد4: 1315)صتوی، « نگاشت

ث به  دسهت   : پنجهاه ث نه (   1391)ههدایت،  « را یادواری شود را تذکاری بود ث ریندوان ر تگان»

ههی بهرای   یهادرثری وذشهتگان، را   (.5: 1311نصرربادی، ) سنجان رسد تا زیور قبول بنددس ن

شاعر بهود.   هناادین ث راهی برای زنده واندن خاطر  وقابل  با ورگ، تالشی برای بقا در عرص

توان ب شی از وتتاانی دانست ک  بهر قواعهدی خها     نویسی را وی، تذکرهوطابق نظر  وکو

ساخت. این رن، ظاهر وی هشدنویسی را در شکل شناخت تکی  داشت. این قواعد سنت تذکره

کند ک  این قواعد را بررسی کند بدثن رنک  ب  ساختار ذهنی ارجاز دههد یها   تالش ویوقال  
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در ووارد ذیل دسهت   توان نویسان باشد. این قواعد را ویتذکره  در پی تتسیر یا تأثیل اندیش

 بندی ناود.

 

 بندی بر مبنای شباهتدسته -1-3

ست. این ا ر، شاعران را بر وبنای پیونهد  وانده ب  زبان  ارسی اباقی هن ستین تذکر االلبابلباب

دثلتشاه سهارقندی،   (.8: 1325)عو ی،کند بندی ویهای و تلف ث ب  ترتی  زوانی دست با دثلت

 کنهد ، شاعران را بر وبنای تعداد طبقات رساان، به  هتهت دسهت  تقسهیم وهی     الشعراۃرتذکدر 

را رعایهت   «ان ث تقهدم ورتبه   سهبقت زوه  »که    رتشهکده  هتهذکر (. 11: 1319دثلتشاه سارقندی، )

ث ( 5 :1331 رذر بیگهدلی، ) کنهد بنهدی وهی  کند، شاعران را بر وبنای وحل سکونتشهان دسهت   نای

؛ 34: 1391 شهعاز الالهک،  ) دهنهد ، وبنا را حهرثو التبها قهرار وهی    و زن الغرای ث  شعاعی  هتذکر

که  رخ  هایی کند: رنم ویرا ب  س  دست  تقسی ، شاعرانوی ان  هتذکر (.8 :1819 هاشای سندلیوی،

ههایی که  نویسهنده والقاتشهان     اند ث رنیی ک  هنوز در قید حیاتهااند، رندر نقاب خاک کشیده

وجاهگ  (. 1 :1351  رالزوهانی قزثینهی،   ) انهد ناوه  نسهرثده  واه ساقیکرده ث وطائن است ک  هیچ
ند عالم جساانی بر چههار  وان»وانده، شاعران را های باقیب  عنوان یکی از رخرین تذکره التصحا

کند ک  رکن اثل ک  رتش است وعادل است با شعر سالطین قدیم ث جدیهد ث  تقسیم وی «رکن

شهزادوان قری  ث بعید ب  ترتی  حرثو تهجی ث سپس وتقهدوین، وتوسهطین ث وتهأخرین ث    

عی را های وتنهو توان اداو  داد ث رثشاین  هرست را وی: شصت ث چههار(.  1391هدایت، ) وعاصرین

ای بهرای ایهن   برشارد ک  در دانش قرثن ویانی، وعیار تتکیک شاعران از یکدیگر بود. ریا قاعده

 ها ثجود داشت؟ اور چنین بود، تنوز ووجود چگون  پدید روده بود؟بندیتقسیم

توان حجهم  پرداخت. اوا چگون  ویها وینویسی، ب  رثایت حجم انبوهی از تکینگیتذکره

ها را باید کنار هم نههاد؟ ث چگونه    یک ا ر ذکر کرد؟ بر چ  وبنایی رنان را در انبوهی از شاعر

ههایی بهرای   لزم رثشتوان شاعر خاصی را در چنین ا ری بازیا ت؟ یادرثری شاعران، وستوی

بندی، نیازوند تاایزوذاری بود. اوا در قرثن ویانی، تاایزات وجهال  ها ث تقسیمبندی رنتقسیم

 ی هرد  زاتیکه  تاها   ییعصر شباهت بهود، جها   یانیقرثن و ایی نداشتند.چندانی برای بازنا

در شرایطی ک  قواعد وتتاانی وجال انهدکی   .(2)یا تدر شعر ث نثر بازتاب نای ث بود رنگکم

ههای تاایزوهذاری انعطهاو بسهیاری     برای ظهور ث برثز جزئیات در نظر ور ت  بودنهد، شهیوه  

بنهدی،  ر بودنهد. به  هاهین جههت، هروونه  تقسهیم      لف ورتبداشتند ث تا حدی با سلیق  وؤ
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ها بر وبنای ترک بودند. رنها، حاثی ونطقی وشبندیاعتباری ث ووقت بود. با این حال تقسیم

شهدند ث در  اوری خا ، وشاب  تلقی وهی   کردند. شاعران ب  ثاسطشباهتی انت ابی عال وی

یاری برخوردار بود: شباهت در حرو ور تند. البت  ثجوه شباهت، از تنوز بسکنار هم قرار وی

باهت در شهان، شه  تهاری ی  هاثلِ نام شهاعران، شهباهت در وحهلِ تولدشهان، شهباهت در دثر     

ههای  اسهاس وکهان  های رن برشد ک  خان ی تشکیل ویدر نتیج ، جدثل غیرهو دثوانشان ث

م چیهده  های تاری ی، حرثو ابجد، حرثو التبا ث وهوارد وشهاب  در کنهار هه    جغرا یایی، دثره

بندی شاعران داشت. در این صهورت  شدند. واه یک تذکره، بیش از یک وعیار برای دست وی

، وجاگ التصحاشد. برای وثال تر وییا ت ث جدثل پیچیدهها، ابعاد بیشتری ویبندی هرست

ث سهپس بهر    هشاعران را ابتدا ب  وتقدوین، وتوسطین، وتأخرین ث وعاصهرین تقسهیم ناهود   

انجاهن  دیگهر    ناونه : شصت ث چههار(.  1391هدایت، ) استهها یاد کردتهجی از رنوبنای حرثو 
 بود ک  حاثی یک وقدو ، چهار انجان ث یک خاتاه  بهود.   خان ورثسی اول، ب  قلم خاقان

انجان ن ست ب  ر ار ث اشعار سلطان صاحبقران اختصا  داشت، انجاهن دثم به  احهوال ث    

انجاههن سههوم بهه  حسهه  ث نسهه   ؛ز نوینههان نظههامزادوههان وههرام ث وعههدثدی اا کههار ولههک

انجان چهارم راثی اشعار شعرای بالد ث خاتا  حهاثی اشهعار ث    ؛یا تگان بارواه سلطانشرو

اسهاس حهرثو تهجهی سهاوان     این تذکره، انجان سوم ث چهارم برنویسنده بود. در خود ر ار 

نوینهان، تقهدم وکهان     اند ث انجان دثم، در ب ش شاهزادوان، تقهدم زوهان ث در ب هشِ   یا ت 

 (.4-5: 1311 ورثسی،) استلحاظ شده

بندی شاعران ب  کهار ریهد،   توانست ب  عنوان یکی از وعیارهای دست زوان ث وکان نیز وی

ههای  بندی ث ایجاد الگویی برای تقسیم شعرا ب  وهرثه اوا این وعیارها تنها ابزاری برای دست 

شهد. به    تهأ یر در رن دانسهت  وهی   ادبی ث بی وش   بود. عنصر شباهت، اوری ونتک از ا ر

بنهدی تهاری ی، به  وعنهای پهذیرش تهأ یر اوهر        عبارت دیگر، تقسیم شاعران بر وبنای دثره

نویسی، ورچ  واه وذاری بر زنهدوی  تاری ی در وتن ادبی نبود. هم از این رث در سنت تذکره

ایهن عهدم وهرثرت،    وهرثرتی نداشهت.   شاعر ثجود داشت، بررسی تأ یر رن بهر شهعر شهاعر    

برای ]»ک است: قابل در وجاگ النتایسالدین علی خان ررزث در خوبی از این عبارات سراجب 

وتوسهطین ث وتهأخرین که     صهد دیهوان   شرثز در انت اب ناوده تا رنک  یهک  [نگارش تذکره

ها کم از چهل هزار ث برخی بهیش از پانصهد بیهت نبهود، به  انت هاب رسهید ث در        بعضی از رن
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ای از حهاالت  وذکور ث اجزای دیگر قلای وردید ث در این بین ب  خاطر رسید ک  پهاره   ستین

 (. 53: 1393 )ررزث،« زان هم اور ورقوم شود، دثر نباشداین عزی

 

 گونگی شاعرخدای هقاعد -2-3

ههایش  نویسی ریش  در تعریف رن از هستی شاعر ث سطح تواناییترین قواعد تذکرهیکی از وهم

ونظر این سنت، یک شاعرِ ن ستین ثجود داشت که  شهعر را یکبهاره ث کاوهل پدیهد      داشت. از 

ههای  رثرد ث نیاز ب  هیچ  رایند تکاولی نداشهت. ایهن تلقهی به  طهور وشه   در اسهطوره       وی

هها توجه    خویش ب  این اسطوره  ها در وقدواست. بسیاری از تذکرهر رینش شعر، ناایان شده

 نویسد:ایجاد شعر عربی وی ه، دربارالسالطین و رث، در اند. برای ناون ، هرثیکرده
لغهت عربهی     السالم یعرب بن قحطهان به  اند ک  بعد از طو ان نوح علی در تواریخ چنین رثرده»

وتکلم کردید ث در ترکی  کلاات ث ترتی  عبارات کوشید، تا رثزی در وحل خا  دث بیت انشها  

 تند ک  این چ  طرز کالم است که  هرکهز واننهد   تچنانک  حضار وجلس تعج  ناودند ث وکرد. 

یعنهی وهن    -انا ایضاً وا شعرت ب  ون نتسی اال یووی هذا! -تت:رن از تو استااز نکردیم! یعرب و

تعلیم ث تعلهم    ثاسطام وکر اورثز! پس از این سب  ک  بی از خود  هم نکردهنیز وثل این خبر، 

 (. 1: 1819، رثی)ه «ب  کالم ووزثن شعر را شعور ا تاداث را 
وشهاهده کهرد. در ایهن     الشهعرا ۃتهذکر ث  لباب االلبابتوان در ها را ویاز این اسطورهدیگر   ناون

 :ورددشود ث این شعر ب  عنوان ن ستین وورد ذکر ویر ار، خلقت شعر ب  ردم نبی نسبت داده وی

 تَغَیَّرتِ البِالدُ ثَ وَن عَلَیها

 لَون تَغَیّرَ کُلُّ طُعمٍ ثَ کُلُّ

 قَبیِح  وُغبَرٌّ ثَ ثَج ُ االَرضِ  

 ثَ قَلَّ بَشاشَ ُ الوَج ِ الصَّبیح

 (21-18 :1319 ؛ دثلتشاه سارقندی،19: 1325عو ی، )
رثرد: ارد. عهو ی در ایهن وهورد وهی    وهو ثجهود د  اثلین شاعر پارسی هرثیکرد دربارهاین 

وهنم   /ونم رن شیر وله   :[...]بباید دانست ک  اثل کسی ک  شعر پارسی وتت بهرام وور بود»

 (. 21-18: 1325 )عو ی،« / کُنیتم بوجبل نام ون بهرام وور ث /رن پیر یل 

ای در وهدح  رسد ک  ب   ارسی قصیدهرثایت عو ی در نهایت ب  ش صی ب  نام عباس وی

 چنین است: ستاند. وطلگ این قصیدهار صل  ویووید ث از اث هزار دینوأوون عباسی وی
 جود ث  ضل در عالم یَدَین  وسترانیده ب   ده بدثلت  َرقِ خود تا  َرقَدَینای رسانی

 (21 )هاان:
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 .(3)ی دثلتشاه وشاهده کردالشعراۃتذکرتوان در هاین رثایت را با تغییراتی وی

نویسی، نسبت شهاعر  توان وشاهده کرد ک  در سنت تذکرههایی ویاساس چنین رثایتبر

از شاعر، جههان شهعر را    هایش دارد. ن ستینخداثند با ر ریده هایی با نسبتبا شعر شباهت

اسهت. به  عبهارت دیگهر، شهاعر      ک  خداثند، هستی را از نیستی ر ریهده چنانر ریند هیچ وی

تواند دنیای ا ر خویش را بدثن تأ یر از وردد ک  ویووجودی رزاد، وستقل ث وبتکر تصور وی

ی ث اجتااعی بیا ریند. این ر رینش، یکباره ث کاوهل  زوان ث وکان یا ب  تعبیری شرایر تاری 

 است ث نیازی ب  تکاول ندارد. هاچنین بر وبنای اراده ث قصد ر رینشگر قرار دارد.

انهد. بهرای   نویسان در اسطورهای ر رینش شعر، دچار تردیهد شهده  در برخی ووارد، تذکره

کنهد. ایهن   کوک قلاهداد وهی  را وشه  ز() وتت  به  ردم ناون ، دثلتشاه، نسبت دادن شعر پیش

 ان لودی نیز قابل وشاهده است. ونشأ این تردیهد،  یلرعی، ا رشوررت ال یال هتردید در تذکر

تواند به  زبهان عربهی    اساس رن شعر ونسوب ب  ردم نایشناختی است ک  برنوعی تلقی زبان

بود، وگر رنچه   ی نیست، چ  لغت رن حضرت باالتتاق سریانی این نقل خالی از تردد»باشد: 

ب  عبارت دیگر  (.1: 1311)لودی،  «اند ب  عربی ترجا  کرده باشندت ایشان ب  زبان سریانی وت

شهعر نیسهت، بلکه  تنهها زبهان رن اسهت.         یا ته شود، ثج  تکاوهل رنچ  وشکوک قلاداد وی

 نویسد:شیرعلی ان در اداو  وی
ریخ است، وتت  ک  ووجد شعر عربهی،  ک  پیشوای ارباب تا -رحا  اهلل-قاسم بن سالم بغدادی »

السالم است، ث اثل کسی ک  ب  زبان تازی س ن وتت ، اثسهت، ث  یعرب بن قطحان بن هود علی 

ت را اشعر بن سبا وتتندی، در عربیه  اند ک  ش صی از اهل یان ک  اثای بر رناهلل اعلم. ث طایت 

ک  اکثر کالم وهوزثن بهر   بود، چنانزبانی وهارتی تاام داشت ث در غایت  صاحت ث نهایت شیرین

وتتند، ث چون دیگری بهر رن  بر رنک  نام اث اشعر بود، وقوالت اث را شعر وی زبانش وذشتی، ث بنا

 .(1: هاان)« کردنداسم شاعری بر ثی اطالق وی سیاق س ن راندی،
 د، درها ث اختال اتی ک  در وورد رغهازور شهعر ث شهاعری ثجهود دار    سنجی ار  از این نکت 

یابهد ث  پردازند، شعر، یکباره از نیستی، هستی ویلین شاعر ویهایی ک  ب  ووووز اثتاام تذکره

کهم  دست -نویسان وتأخرشود. این درست است ک  برخی تذکرهیا ت  ظاهر ویدر ثجهی کاال

پیوست  در ههر لغهت ث ههر    »اند: ری تکاولی تدریجی قائل شدهبرای شعر ث شاع -ب  طور نظری

د ورثر دههور ث کهرثر شههور در قواعهد رثنهق ث تزایه        بان س ن ووزثن ث غیر ووزثن بوده ث بز

ی در هاین ر هار، تاهام اشهعاری که  به       اوا حت پنجاه ث س ( :1391)هدایت، « اندصنایگ رن ا زثده

ههای  اند،  ار  از اشکاالت ثزنهی، رراسهت  به  ررایه     های شعر ث شاعری ذکر شدهعنوان ن ستی
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شناسی قرثن ویانی هستند. اثلین شاعران، شعر را یکباره ث با تاهاوی  در راستای زیبایی ادبی ث

دار ایهن  نویسی تنها ذکهر کسهانی اسهت که  ویهرا      اند ث از این رث، تذکرهوقتضیات رن ر ریده

 کاول بودند: هر رید
یم عجهم  س ن ووزثن بروشاد هوشنگ دثم پادشاه قد  ک  زبان ب اند ک  اثل کسیبعضی وتت »

ث قبل از زوان ولوک عجم ث غیره نیز از حضرت ردم  [...] بود ث شعر بهرام وور خود وشهور است

 پنجاه ث س (. :1391 )هدایت،« اندهابیل شعر نقل کرده  ابوالبشر در ور ی

 

 شعر به عنوان امری ارادی -3-3

ک  شعر ب  کسهر   بدان»رواهی ث ناشی از قصد شاعر بود:  نویسی، شعر حاصلدر سنت تذکره

اثل در لغت عرب، ب  وعنی دریا تن ث دانستن ث ب  تتسیر بعضی، ب  وعنی وعر ت چیزههای  

«   قائل، قصد ووزثنی رن کرده باشهد باریک است ث در اصطالح س ن ووزثن ث وقتی است ک

ث  ریهد شاعر پدید نای هنویسان، رثشن بود ک  شعر جز با ارادبرای تذکره(. 11-11: 1311)داثر، 

؛ 21ث  21: 1394خهان بههادر،   حسهن  نهک. )اسهت  کید شدهها بر این وسأل  تأیاری از تذکرهدر بس

شاعر، حاصهل   هکید بر اراددر اداو  خواهیم وتت ک  تأ(. 35: 1391؛ ووپاووی، 151: 1315رازی، 

توان وتهت که  حتهی جهدا از رن وهرثرت، تصهور       نوعی ورثرت وذهبی بود. با این حال وی

های ر رینش شعر داشت. در ن شعر، تناسبی با ووقعیت پیشین شاعران در اسطورهارادی بود

ی بر اجتااع-این تلقی، شاعر وستقل ث رزاد بود ث بیرثن از وناسبات ووجود ث شرایر تاری ی

ور ت ث تقدم ث تأخرش، نسبتی بها ا هر    یری از تاریخ نایشعر خویش تسلر داشت. شاعر تأ

نویسان قهادر به  تعیهین تقهدم ث تهأخر شهعرا       در حالی ک  تذکرهاث نداشت. ب  هاین جهت، 

ام والحظ  تأخر ث تقدیم زوان ث وکان ث ایهام ث  در ترقی»کردند: نا عال نایبودند، بر این وب

 [...] بنابراین وتقدوین ث وتهأخرین را  [...]بود [...]واکن [...][رن] ورچ  تعیین [...]وقام نیتتاد

خهوبی نشهان   به   «تقهدم ث تهأخر  » عدم رعایهت  (.9: 1355)هدایت، « یک ترتی  قلای ناود  ب

چندانی نداشت ث در بهتهرین   هزوان ث وکان  اید  نویسی، والحظدهد ک  در سنت تذکرهوی

 بندی باشد.دست   توانست یکی از وعیارهای چندوانحالت، تنها وی

ر هی شهاعر ث   شهد، ب هش ن سهت به  وع    ها، عاوواً از دث ب ش تشهکیل وهی  وتن تذکره

پرداخت ک  اغل  حاثی وطال  تهاری ی ث وهاه اجتاهاعی بهود ث     هایی از زندوی اث ویووش 
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یهان دث ب هش تهذکره    ا چ  نسبتی و. او(5)شدهایی از اشعار شاعر ویب ش دثم، شاول ناون 

 یا تند؟ها چگون  ارتباط ویثجود داشت ث رن

توانست وهرتبر بها رخهدادی    ویطبق تعریف پیشین، شعر حاصل قصد شاعر بود ث قصد، 

توانست در است، ویای ک  ب  سرثدن شعری انجاویدهتاری ی باشد. بنابراین، رشنایی با ثاقع 

نویسی هم از  هم رن وؤ ر باشد. در نتیج ، تاریخ شعر، تاریخ قصد یا نیت شاعران بود. تذکره

های و تلف پدیهد  وناسبتپرداخت ک  شاعران در این رث، ب  شأن نزثل ابیات ث اشعاری وی

 .رثرده بودند
 است:وتت  [...]وکان]ویرزا ر یگ[ در  وت شاه عباس جنت»

 « ثز وهر  لک دا  بدل رثشن کرد  از وردن شاه دین  لک شیون کرد
 (.11: 1311)نصرربادی، 

اجتااعی بهود ث  -های اتصال شاعر با شعر ث نیز با اتتاقات تاری ینیت، یکی از نقط  وحل

توانست شعر را بها تهاریخ   نیت وی  رثرد. هرچند وسألن دث ب ش تذکره پدید ویدی ویاپیون

پیوند زند، اوا این پیوند ناپیوست  ث ناونظم بود ث لزثواً از خالل اراده ث روهاهی شهاعر انجهام    

نهدرت  هها وتکهی بهود، به     جا که  بهر شهأن نهزثل    هم از این رث، رثایت تذکره تا رنور ت. وی

داد که  ههر   ای از نقاط را شهرح وهی  کرد. این رثایت وجاوع ی ی را رعایت ویپیوستگی تار

ای خا  بداند. بها  ها را در ارتباط با هم یا دارای رابط رنک  رنا  بود، بییک حاثی اتتاقی خ

توانست حیهاتی  شد، ویای خا  سرثده ویاین حال، شعر حتی زوانی ک  ب  وناسبت ثاقع 

سهبک سهرایش شهعر  ارسهی در       ت  باشد. ب  عبارت دیگر، ب  ثاسطوستقل از رن ثاقع  داش

ر هت ث  این رثزوار، شعر دارای ثجوهی کلهی بهود که  از یهک ووقعیهت تهاری ی  راتهر وهی        

ن نزثل شعر، اوهری وهرثری   طباق یابد. بنابراین، رواهی از شأتوانست بر ووارد بسیاری انوی

هها، به    نویسی نیهز شهأن نهزثل   در تذکرهتتننی داشت. ب  هاین جهت،   نبود ث بیشتر جنب

 شدند.پوشی ارائ  ویکننده ث عاوواً قابل چشمعنوان اووری سرورم

 

 حق آفرینش یا مالکیت بر متن -4-3

داد، نسهبت ویهان شهاعر ث شهعر اث بهود که        دیگری ک  دث ب ش تذکره را پیوند وهی   وسأل

 رینش نوعی والکیت وعنهوی اسهت   توان از رن ب  حق ر رینش یا والکیت یاد کرد. حق روی

والکیت اوری قابل انتقال است، اوا شاعر حق . ک  با والکیت در وعنای رایج رن وتتاثت است

تواند به  کسهی انتقهال دههد. حهق والکیهت بهر شهعر،         اش را نایر رینش یا والکیت وعنوی
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اعر در وهتن  شهعر ث شه   هدهندشاعر بود. این حق، پیوند  وونایای دیگر از ووقعیت خدجلوه

تذکره بود. ب  هاین جهت، یکی از وسائل تذکره، تعیین حق ر رینش یا والکیت است. د اتر 

 هتهذکر قزثینهی در    رالزوانی برای ناون ،  ها ث ابیات ب  چ  کسی تعلق دارد؟شعر، ونظوو 
دارد. اث وان رد نسهبت ایهن ونظووه  به       ثیس ث راوین  شاعر ونظوو هبحثی دربار وی ان 

 (.15: 1351) کندالدین اسعد وروانی ونسوب ویوی ونجوی، ر رینش رن را ب    رظان

شعر اث یا نسبتی ک  ویان شاعر ث شعر اث برقهرار اسهت، وووهوز اصهلی       نام شاعر ث ناون

هها  . در ثاقگ این تنها اوری بود که  در تاهاوی تهذکره   (4)تذکره ث وعیار اصلی سنجش رن بود

ک  ووووز اصهلی تهذکره، زنهدوی شهاعران     ی نبود. توویح رنپوشث قابل چشم ثجود داشت

توانسهت از  نویسان، این اور پیوندی با شعر شهاعر نداشهت ث وهی   نبود، زیرا بنا ب  تلقی تذکره

نویسان تنها ب  ذکهر  وتن تذکره کنار وذاشت  شود. ب  هاین جهت، در ووارد بسیاری، تذکره

، (311 :1391ههدایت،  )زیاده از حالش خبری نیستم » شاعر اکتتا کرده ث با ذکر عبارتناوی از 

ناون  اشعار اث   ب  سرا  ارائ ،(11: 1393)ررزث، « از اهل حال است»ث « از قدوای حکااست»یا 

اند ث ر اری ک  تنها به  ذکهر نهام    ها عاوواً ب  شرح حال شاعر پرداخت اند. هرچند تذکرهر ت 

اند، از شاول تذکره خارج ث با عناثینی چهون بیهاض، جنهگ یها     شعر اث پرداخت   شاعر ث ارائ

نویسی چنان ورثرتی اند؛ اوا ووقعیت شرح حال شاعران در سنت تذکرهستین  شناخت  شده

را ک  عکهس یها خهر یها ههر دث یها        [از شعرا]بعضی »داشت ک  اوکان حذو نداشت  باشد: ن

 )وصاحبی نایینی،« نظر نکردماود از نوشتن اشعارش صرودست نی  یک بترجا  احوال یا هیچ

ای که  در ههیچ تهذکره   تذکره، ذکر اشعار کهن نبهود، چرا  هاچنین ووووز اصلی(. 31: 1311

وونه  که    است. ب  عبارت دیگهر، هاهان    شاعر رن ناوش   باشد، ذکر نشدهناون  شعری ک

شد، وگر رنک  شهاعر رن وعلهوم   عری در تذکره ذکر نایهیچ شاعری بدثن شعر نبود، هیچ ش

صاح  ایشان وعلهوم   نظر رود چون  ث رباعیات دلپسند بسیار ب (1)هر چند ا راد بلند»باشد: 

وووهوز  (. 21: تها بهی )شوشهتری،  « این اور وعلوم شد نوشت  خواهد شدنبود نوشت  نشد بعد از 

نسبت حق ر رینش تذکره، دقیقاً هاان چیزی بود ک  ویان شعر ث شاعر ثجود داشت، هاان 

دیگری در تذکره، اعم   یا والکیتی ک  شاعر بر شعر خویش داشت. جز این ووووز، هر وسأل

ای داشهت  حاشی   ها، نام وادثحان، وحل تولد یا زوان ورگ جنبها، شرح حالن نزثلأاز ش

 پوشی نبود ث اوکان کنار نههادن توانست حذو وردد. تنها این نسبت بود ک  قابل چشمث وی
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تر تثبیت ووقعیهت  نداشت. بنابراین، ووووز تذکره، ذکر نام شاعر ث شعر اث یا ب  عبارت دقیق

 ناون  اشعار اث با هدو بقای نام شاعر بود:  شاعر با ارائ
قهرار اسهت بیهاض    ک  رسم رثزوار ث قرار  لهک بهی  تغییر زوان ث انقالب دثران چنان  ثاسط  ب»

دست ناووزثنان ا تهد ث رن اشهعار     وال حواد  شود یا باره پاییکب اشعار ث دیوان ا کار ایشان ب

ههای دثر ث دراز به  شه  رثرده    رثز ث چ  رثزها در  کر خیال  ها بربدار را ک  قائل رن چ  ش 

  طریق دانایهان سه ن   ناوی خود خوانده ث از خود در وحتل نادانان ب نام غیر  تاام را وایگ ث ب

پس باید ک  ب  قهدر   [...]ر ت  وحو ث زایل شودام ناویشان از رثزوار ر ت ها بازل ث نرانده ث رنج رن

 (.3: تابی)شیرازی،  «  عال ریدوقدثر در حتظ ونت بات ایشان بذل جهدی ب
های اشهعار  ها با ناون ای بودند ک  شاعران را در تذکرهشاعر، دث نقط  حق والکیت ث نیت

، پیونهدی ویهان دث ب هش تهذکره برقهرار نبهود. در       دادند. جز این دث وهورد ایشان پیوند وی

وتتاانی ک  پیوندی ویان وتن ادبی با شرایر تاری ی ثجود نداشت، ثاکاثی زندوی شاعر یها  

تهوان به  اسهتدالل پیشهین     ا زثد. با این حال وهی دثران حیات اث چیزی ب   هم ر ارش نای

ویانی عصر شباهت بود، جهایی که    تر وتت  شد، قرثن ک  پیشای دیگر نیز ا زثد. چناننکت 

رنگ بود ث وحلی برای بازناایی نداشت. شعر قرثن ویانی، ب  هاین جهت تاایزات  ردی کم

یا هت.  نویسی نیز بر هاین وبنا ساوان وینگاری بود. تذکرهنگر ث  ار  از  ردیت ث جزئیکلی

پردازههای  حهاثی لتهظ  ش ها، عاوواً  اقد جزئیات ث کم ث بهی توصیف شاعران در تذکره هشیو

تر اسهت که  شههباز اندیشه  پیراوهون رن توانهد رسهید.        جاهش از رن عالی  پای»بسیار بود: 

لیتهات بسهیار دارد از جاله     بکر نساج ونتظم است. تصنیتات ث تأووهرش در سلک شیخ ابو

تتبگ طرز ثی  رووده. ث اتش در پانصد ث  لاعاتدر  -قدّس سرّه-سوانح است ک  شیخ عراقی

توصهیتات شهاعران   (. 85-83: 1395)ثال  داغستانی، « ت ث هتت بوده در قزثین ود ون استسبی

کرد ک  حاثی توصیتاتی ذهنی ث در بسهیاری از وهوارد   عاوواً تصویری ثاحد از شعرا ارائ  وی

وذاشهت. بها ایهن حهال، نبایهد ایهن       وون  بود ک  تاایزی وش   ویهان شهاعران ناهی   اغراق

ای نویسان دانست. این اور، قاعهده دقتی یا نارواهی تذکرهرا ناشی از بیتوجهی ب  جزئیات بی

 داد.نگاری قائل نبود ث اهایتی ب  تاایزات نایوتتاانی بود ک  جایی برای جزئی

 

 شناسی ادبیاتنگاری ادبی و جامعهامتناع تاریخ -4

، قهرثن ویهانی  در  توان ب  ایهن پرسهش پرداخهت که  چهرا     نویسی، ویپس از بررسی قواعد تذکره

شناسی ادبیات طرح نشد؟ ریا ایهن اوهر اتتهاقی بهود یها ووانهگ       وباحث تاریخ نگاری ادبی ث جاوع 
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شد. پیش از پاسخ ب  این پرسهش  شناختی وش صی ثجود داشت ک  وانگ از این اقدام ویوعر ت

 ار ویرد.شناسی ادبیات وورد توج  قرنگاری ادبی ث جاوع ترین قواعد تاریخالزم است وهم

 

 نگاری ادبیشناسی ادبیات و تاریخقواعد جامعه -1 -4

شناسی ادبیهات، به  نسهبت ویهان وهتن ادبهی بها شهرایر         نگاری ادبی ث هم جاوع هم تاریخ

شناسی ادبیات، بر وبنای ایهن تلقهی   نگاری ادبی ث جاوع پردازند. تاریخاجتااعی وی-تاری ی

وتأ ر از عواوهل بیرثنهی اسهت ث بنهابراین حهاثی       کنند ک  وتن ادبی اوری  انوی ثعال وی

ت. وعر تی است ک  تنها با بررسی شرایر تهاری ی اجتاهاعیِ ظههور رن قابهل دسهتیابی اسه      

کنهد که    ا الطون یا ت. جایی ک  اث اسهتدالل وهی   ایون  رسالتوان در این تلقی را وی  ریش

وعر تهی اسهت که  خهود     شعر حاصل تلقین الهگان ب  شاعر است ث ب  هاین خاطر، حهاثی  

ثج  ودرن (. 15: 1312ا الطون، ) تواند بر دیگران وکشوو ورددشاعر از رن نارواه است، اوا وی

دههد تها در   هگل یا هت. از نظهر اث رثح، انسهان را  ریه  وهی       توان در  لستاین تلقی را وی

براین، اقهداوات  بنها  (.114: 1341هگهل، ) ب شی ب  رثح در  رایند تاریخ اقدام کندراستای تعین

بهرای  یلسهوو قابهل     واند، اوا ردی، وعنایی در کل  رایند تاریخ دارد ک  بر  رد پوشیده وی

هاین تلقهی اث از تهاریخ اسهت، ایهن اوهر        هنر هگل زیر وجاوع  جا ک   لست هم است. از ر

 تولید وتن ادبی نیز وصداق دارد. هدربار

ساخت. اث تالش داشهت تها به  جهای تبیهین      ایدئالیستی هگل را ثارثن    وارکس، اندیش

: 1311وارکس ث انگلهس،  ) هستی بر وبنای رواهی، رواهی را بر وبنای هستی عینی تحلیل کند

هها  های اقتصادی تولید رنر تن بنیاناین تلقی در تحلیل وتون ادبی، ب  وعنای در نظر و(. 51

شهود ث بنهابراین   ایجاد وهی  شرایر عینی حیات بشری  بود. از نظر وارکس ادبیات، ب  ثاسط

خهود اسهت. ادبیهات به  دلیهل       ههایی ناشی از ووقعیت طبقاتی تولیدکننهد دارای وحدثدیت

ک  تصویری ثارثنه  از دنیهای    (28: 1393ایگلتهون،  ) ها، نوعی ایدئولو ی استهاین وحدثدیت

 ث نتهایج ثاقعهی  ک  وعنها  رنرثرد ک  بیا رادی را پدید ویدهد. ایدئولو ی، خارج را بازتاب وی

بنهابراین، شهاعران ث    (.99: 1398 وهایرز، ) دهنهد وهی هها را انجهام   کردارهای خهود را بداننهد، رن  

ها پوشیده اسهت ث  ک  حاثی وعر تی است ک  از خود رنکنند نویسندوان، وتونی را تولید وی

 تواند بر وتتکر رشنا با واتریالیسم تاری ی رثشن وردد.وی
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وارکس ث هگل بود.   اندیش دهندهشناسی ادبیات، تداثمذار جاوع ولوکاچ ب  عنوان بنیان

دانست ک  در سهطح روهاهی  هردی وؤلهف قهرار نهدارد. اث       اث نیز ادبیات را حاثی دانشی وی

هها ث به  نهوعی روهاهی     بنابراین انگیزه ؛دانستهای  ردی در تاریخ را وتضاد با نتایج ویاراده

اث هاچنین انطباق ا ر ادبی را بها   (.145: 1311لوکاچ، ) کردکنشگران را اوری  رعی قلاداد وی

از نظر اث تاریخ ث ادبیهات  (. 18: 1399لوکاچ، ) دانست ایده وینویسنده بی  های رواهانبرداشت

ها ث اهداو کنشگران تحلیهل  توج  ب  انگیزه بایست درثن نوعی کلیت لحاظ کرد ث بیرا وی

توانند در درثن خود اووری را بازناایند ک  بیهانگر تصهویر   ویناود. از این ونظر، وتون ادبی 

 ها رثشن نیست.ا  باشد، اوری ک  لزثواً برای رنطبقاتی نویسندوان در شرایر تاری ی خ

اجتاهاعی  -اسهاس شهرایر تهاری ی   شناسی ادبیات،  هم وتن ادبی برجاوع  هبر این وبنا، قاعد

توانهد  ن زندوی وؤلف ث ووقعیهت اجتاهاعی اث وهی   دثران وؤلف است. ب  عبارت دیگر بررسی دثرا
نهابراین،  اسهت. ب راهگشای  ههم زثایهایی از وهتن ادبهی باشهد که  لزثوهاً وهد نظهر وؤلهف نبهوده           

ویهرد که  انسهان را به  عنهوان وووهوز خهود        علووی قرار وهی   وجاوعشناسی ادبیات زیرجاوع 
ثوهوح در وطالعهات تهاریخ ادبهی نیهز      ب کنند. این تلقی، سو ه را ب  ابژه تبدیل ویث وزینند بروی

نگاران ادبیات، اور ادبی قائم بذات نیست، بلکه  هاهواره وتهأ ر از شهرایر     حضور دارد. از نظر تاریخ

؛  ریهور،  29: 1391؛ سهبحانی،  5: 1393)ویربهاقری ث دیگهران،   تاری ی ث اجتااعی بیرثن از خویش اسهت  

 یرپهذیری از شهرایر اجتاهاعی در سهطح روهاهی      ثاوح اسهت که  تأ  : وقدو (. 1318؛ صتا، 1: 1351
کنشگران حضور ندارد. برای وثال از نظر برتلس، ثابستگی اسدی طوسی ب  دهقانان عاوهل اشهاره   

از نظهر   (.22: 1315) اسهت های  راثان ث رب برای ربیاری بودههای ورانبها ث  لزها، ویوهاث ب  سنگ
سگ با صهاح     عاشق ث وعشوق ب  رابط  ساالری صتوی، سب  شد ک  رابطریپکا خدایگان

اوا تأ یرپذیری از شرایر تاری ی اجتااعی، برای اسهدی طوسهی   (، 113: 1392)رن وانند شود 
هها ث نهوز   اساس رثشین اور تنها برای وورخ ادبی ث بریا شاعران عصر صتوی رواهان  نبود. ا

در جایی بیرثن از رن دارد، ایهن   چ  در درثن وتن است ریش بنابراین، رنوردد. ه اث رثشن وینگا
ههر نویسهنده ث ههر    »اسهت:  اور بر وؤلف ا ر پنهان است ث ب  شکلی نارواهان  ب  وتن اث ثارد شهده 

کنهد از تهأ یر رن عصهر ث    شاعر ث ب  طور کلی هر  ردی در هر عصری ث ب  هر شکلی زندوانی وی

احهوال اث وعلهول یهک سلسهل  علهل      خود اث ث ر ار ث ا کار ث  رن شکل زندوانی بیرثن نیست بلک 
ایهن کهردار    (.11: 1391)غنهی،  « ای بهر رن علهل نهدارد   هستند ک  غالباً خود انسان نتوذی ث سلط 

وذارنهد.  نارواهان ، وذرواهی است ک  تاریخ ث شرایر اجتااعی از خالل رن بر وتن ادبی تأ یر وهی 
است که  در ا هر ادبهی به      یک ث پوشیدهای پنهان، تارب  تعبیر دیگر، نویسنده یا شاعر حاثی نیا 



 9317 پاییز و زمستان، دوم هدور، سومسال  /نقد و نظریه ادبی محمدحسین دالل رحمانی، اصغر میرفردی و مریم مختاری     19

 

اجتاهاعی رثشهن وهردد. پهس     -تحلیلهی تهاری ی    توانهد به  ثاسهط   شهود ث وهی  ثدیع  نهاده وی
سهازی ایهن   شناسی ادبیات ث بسیاری از دیگر علوم وهدرن، بهرای رثشهن   نگاری ادبی، جاوع تاریخ
 هعده وتتاان وهدرن در حهوز  پردازند. این اور قاتاریک، ب  بررسی حیات شاعر ث نویسنده وی  نیا

 علوم انسانی است.
 

 شناسی ادبیاتنگاری ادبی و جامعهشناختی ظهور تاریخموانع معرفت -2 -4

وثاب  اور  هانوی ث وتهأ ر از شهرایر    شناسی ادبیات، وتن ادبی را ب نگاری ادبی ث جاوع تاریخ
هازوهان وعیهاری بهرای    اجتااعی تعریف کردند. پیوند با شرایر تاری ی اجتاهاعی،  -تاری ی

بندی اساس اوری دقیق ث علای بود، اوری ک  دیگر وعیارهای تقسیمبندی شاعران برتقسیم
نگاری ادبی بر وبنای خر سیر تاری ی ث از اور وتقهدم تها   را ب  حاشی  راند. در نتیج ، تاریخ

زی پهذیر ت چیه  شد. این خر سیر حاثی ثجهی تکاولی بهود که  ناهی   اور وتأخر تنظیم وی
 یکباره ث از هیچ پدید رید.

کردند بر وبنای شناسی ادبیات پیگیری ویچ  تاریخ نگاری ادبی ث جاوع عالثه بر این، رن

وویهد  چ  وهی رواه بود ک  بر تاام رنتعریف شاعر ث نویسنده ب  عنوان ووجودی نارواه یا نیا 
وقابل تعریهف    تلقی در نقط یابد. اینای ندارد یا ثجوهی از وعنای ا ر خویش را درنایاراده

ذ از شهعور ث ناشهی از   قدوایی از شعر قرار داشت. در وتتاان رایج در قرثن ویانی، شعر وأخو
حهدس صهائ  ث     شعر در اصل لغهت دانهش اسهت ث ادراک وعهانی به       ک بدان»رواهی بود: 

 (.151: 1315)رازی، « نی است اندیشیده ورتّه  وعنهوی  استدالل راست ث از رثی اصطالح س 

انهد ث  در تعریف شعر نیز قصد ا زثده»د از رثی اراده سرثده شده باشد: در این تلقی، شعر بای
 (.21: 1394 خان بهادر،)حسن «عر کالوی است ووزثن ث وقتی قصداًوتت  ک  ش
دانسهت ث ایهن اوهر را    تر وتت  شد ک  ا الطون شعر را حاصل ارتباط با الهگهان وهی  پیش

لف پوشیده بود.  رض ثجود دانشی پنههان ث  دانست ک  بروؤوتن وی ال دانشی ب ووج  انتق
نگهاری ادبهی   شناسهی ث تهاریخ   ار  از رواهی وؤلف در درثن وتن، قرابتی با وترثوات جاوع 

شده بهود،  یونانی اوری شناخت   داشت. اکنون با توج  ب  این نکت  ک  در قرثن ویانی،  لست
گهاه  نویسهی راه نیا هت. ایهن پرسهش رن    ب  سهنت تهذکره  توان پرسید ک  چرا این اندیش  وی

شهعر را   وردد ک  ب  وواردی در قرثن ویانی توج  شود ک  وانند ا الطون، ونشهأ تر ویجدی
)قانگ « است از علوم لدنی ث الهاوات غیبیشعر  ی حد ذات  قساتی »دانند: الهاوات غیبی وی
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نویسی نشهد؟ ث ریها   طونی در سنت تذکرهچرا این تلقی راهگشای وباحث ا ال(. 4: 1841تتوی، 
 این اور با رواهان  ث ارادی دانستن شعر در تعارض نبود؟

شهعر ث   هها باید توج  داشت که  وتتاهان قهرثن ویهانی دربهار     برای پاسخ ب  این پرسش

های وتتهاثتی بهود که  ههر     شاعری یکدست ث یکپارچ  نبود. شعر، هازوان جزئی از وتتاان
نویسهان، شهعر هاهان چیهزی     کردند. بنابراین نزد شاعران ث تذکرهارائ  وییک تعریتی از رن 

 شهاگ انجاهن   هور ت. صهاح  تهذکر  د بحث قرار وینبود ک  برای ناون  در ر ار  لستی وور
م ونطق ایهن  شعراست ث نزد  ضالی عل  قید قصد در تعریف شعر اصطالح جااع»نویسد: وی

که  از تهألیف چنهد وقدوه  حاصهل       نتس اسهت  خوذ نیست، بلک  وعتبر قبض ث بسرقید وأ

ب  عبارت دیگر، در حهالی که  شهعر در قهرثن ویهانی ث در       (.21: 1394خان بهادر، )حسن« شود
نویسان، شعر کالم ووزثن ث وقتی ث در ویان  الست ، کالم و یل بود، نزد عرثویان، ث تذکره

 عین حال اوری ارادی ث رواهان  بود.
ر با اوور  راطبیعی، لزثواً ب  وعنای نتی رواهی شاعر نبود. ورچ  از سوی دیگر، پیوند شع

شد، اوا شاعر در انت اب ث ارائ  این الهام، وستقل شعر، نوعی الهام از جهان خارج دانست  وی

سنجان قرثن ویانی، ارتباط بها اوهر   ث صاح  اراده بود. توویح رنک  در رثایت ادیبان ث س ن
  شد. بر این اسهاس، شهعر نتیجه   تهوم تابگ یا تابع  توویح داده وی راطبیعی با استتاده از و

دادنهد.  را ب  شاعر انتقال وی شد ک  رنهایی دانست  ویالهام یا ثحی شیاطین، الهگان یا جن
اوها  (. 113: 1398 رهانهد،  ) ناویدندها را جن، شیطان، ابلیس االبالیس، رئی، تابگ یا تابع  ویرن

شد، چ  ب  اث الهام وید. شاعر و تار بود ک  از ویان رنواهی شاعران نبواین الهام،  ار  از ر

القیس، از شهاعران جهاهلی،   برای ناون  اوهر  . را کنار بگذارد برخی را انت اب کند ث برخی
کردند ث رن را بنا شده نظارت ویب  عالثه برخی شاعران بر وتن الهام ت؛چنین ادعایی داش

برای ناون  زهیر ث عطی  از دیگهر شهاعران جهاهلی چنهین     . دندداخود تغییر وی  ب  سلیق
رزاد  هید  هرض اراد ؤخوبی واین انت اب ث تغییر در وتن ب (. 233-231: 1381 )زرقانی،بودند 

ث رواهی شاعر بر شعر خویش بود ث اوکان باثر هازوان ب  الهام ث نیز اراده ث قصد را  راهم 

 رثرد.وی
د بر رواهی شاعر، ها  از رن رث بود ک  ورز ثحهی بها ت یهل ث    الزم ب  ذکر است ک  تأکی

الهام حتظ شود ث شعر شاعران، از کالم الهی وتاایز وردد. این اور از رن رث ورثری بود که   
را ب  شاعری وهتهم کردنهد. نظهر به  حقانیهت پیغابهر        ( ) پیاوبر ،در صدر اسالم وشرکان

شده، ب  رثری بود. بنابراین، نارواهی بر وتن وتت اسالم نزد وسلاانان، نتی این اتهام اوری و
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اوتیاز نبوت تلقی وردید ک  شاعران را راههی به     وثاب ک  نوعی وعف قلاداد شود، ب جای رن
شعر، در قلارث تادن اسالوی وجهالی   هرن نبود. این اور سب  شد ک  رثیکرد ا الطونی دربار

، وقصودِ شاعر قلاداد شد که  بهر وبنهای    نیابد. در نتیج ، وعنای شعر برای بسر ث وسترش

 درک اث ساوان یا ت  بود:
وتکلم از  هبدان ک  شعر، بالکسر، در اصطالح شعرا عبارت است از کالم ووزثن وقتی ک  ب  اراد»

ث اراده ووزثن ثاقگ  وتکلم برای اخراج حدیثی است ک  بالقصد هث قید اراد [...]عدم ب  ثجود رید
از شعریت وبراست؛ ث هاچنین « وا علاناه الشعر»بحکم  -[...]-ن سرثر انامک  کالم روردد، از رن

وویند، چ  شعر وهأخوذ  هر کالوی ک  از ش صی ب  غیر قصد ث شعور صادر شود رن را شعر نای
از این قید ونجایش ندارد، از  باشد ث بررثردن کالم الهی رااز شعور است ک  بی قصد وتکلم نای

ولتزم اوطرار است، ث هم ونزه عن ؛ پهس سهزاثار    -سبحان -ثی هدثن ارادب ک  ثجود ووزثنیترن
است ک  رن را از قید رودن از عدم ب  ثجود، ک  وشعر حدث  است، برررند تا بعضی ریات قدیا  

 (.35: 1391)ووپاووی، « ده تعریف شعر اصطالحی صادق نیایدک  ووزثن ثاقگ ش
نگاری ادبهی وسهتلزم  هرض نهوعی ناروهاهی در      ریخشناسی ادبیات ث نیز تادر حالی ک  جاوع 

  ث ارادی بهودن  کیدی جدی بر رواهاننویسان از شعر ث شاعری، تأتذکره وتن ادبی بود، در تعریف
بود. شاعر در این تلقهی، وسهتقل    کیدی ک  عایقاً با ثجوهی وذهبی روی ت شعر ثجود داشت. تأ

یر از شهعر ث شهاعری، وجهالی بهرای ثاکهاثی      شد. این تصهو اجتااعی تصویر وی-از شرایر تاری ی
وذارد. اث بیش از حد رزاد ث وسهتقل بهود ث   شاعر ث زندوی اث جهت  هم ث تبیین ر ارش باقی نای

وثاب  ووووز وطالع  تثبیت وهردد. تنهها پهس از    توانست ب برد ک  نایاز چنان سیالیتی بهره وی
اجتااعی، به  عبهارت دیگهر پهس از کنهار      - یوثاب  ووجودی وتأ ر از شرایر تاریتثبیت شاعر ب 

نهادن  رض استقالل ث رهایی شاعر ث تصویر ناودن اث ب  عنوان وعلولی از شرایر بیرثنی بهود که    
شناسی ادبیات  راهم رود. این اوهر وسهتلزم نتهی حهق والکیهت      نگاری ادبی ث جاوع اوکان تاریخ

ث نیهز   -اعی ث حاصهل شهرایر تهاری ی   وحصولی اجتاه ب  عنوان شعر - شاعر بر وتن ث وعنای رن

شاعر بود. بنهابراین تها پهیش از چنهین تغییراتهی، اوکهان طهرح          وونوستلزم نتی ووقعیت خدای
 شناسی ادبیات در این دثران ثجود نداشت.نگاری ادبی ث جاوع تاریخ
 

 گیرینتیجه -5

در قهرثن ویهانی   وثاب  اجرای وجاوع  قواعدی دانسهت که    توان ب نویسی را ویسنت تذکره

دانسهتند که  رواهانه  به  نظهم      ثجود داشتند. قواعدی ک  شعر را کالم ووزثن ث وقتهی وهی  
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ههایش  درروده باشد. طبق این قواعد، نسبت شاعر با شعر، واننهد نسهبت خداثنهد بها ر ریهده     
شد: ر رینش یکباره ث از هیچ، ر رینش رواهان  ث ارادی، والکیت بهر رنچه  ر ریهده    تصویر وی

، وطهابق اندیشه   وکهو   است ث عدم تأ یرپذیری از شرایر وحیطی، تاری ی ث اجتاهاعی.  شده

دهی ب  ووووز ای ایجاد نشد، بلک  خود در شکلاین قواعد، حول ووووز از پیش رواده شده
نویسی، انطبهاق کهاولی بها    خویش نقش داشت. ب  هاین جهت، تعریف شعر ب  هنگام تذکره

نویسهی،، شهعر را به  شهکل     حتی دربار سلطانی نداشهت. تهذکره  تعریف عرثویان،  الست  ث 
نویسهی، در کنهار   خاصی تعریف کرد ک  لزثواً با تعاریف دیگر انطباق کاوهل نداشهت. تهذکره   

 های کنشگر، رزاد ث و تار )سهو  چنین تعریتی ظاهر شد؛ اوا حتی این ظهور، بر وبنای سو ه

نویسی را ایجهاد نکهرد. ایهن سهنت حاصهل      بنیاد( رخ نداد. هیچ  رد خاصی سنت تذکرهخود
های و تلف در وتون وتعدد قرثن ویانی ظاهر ای از قواعد وتتاانی بود ک  ب  شکلوجاوع 

 کردند.نویسان بر وبنای رن عال ویوشتند ث تذکره
نگاری ادبی، کنار نهادن این قواعد ث اجرای قواعهد جدیهدی   نویسی ب  تاریخوذار از تذکره

اجتاهاعی حیهات شهاعر    -نای رن وتن ادبی پیوندی ورثری با شهرایر تهاری ی  بود ک  بر وب

نگاری ک  تعریف تاریخنوعی تکاول یا استارار باشد، چراتوانست حاصل داشت، این وذار نای
  اجتاهاعی ث نیهز ثجه  نارواهانه    -ادبی از واهیت شعر ث شاعری، نسبت رن با شرایر تاری ی

هها، اوکهان   ویسی نداشهت تها بها تکاوهل یها تن رن     نذکرهای در سنت توتن ادبی هیچ پیشین 
نویسی از شعر ث شاعری، حاثی خصایصی نگاری ادبی  راهم رید. ب  عالثه تعریف تذکرهتاریخ

ی ادبیهات قهرار   شناسه نگهاری ادبهی ث جاوعه    بود ک  ب  طور وستقیم در تقابل با قواعد تاریخ

های کهن رثایت شعر ث شاعری ب  شیوه چ  رخ داد حاصل نوعی وسست ازداشت. بنابراین رن
 نگاری ادبی را  راهم رثرد.های نوین رن بود ک  در نهایت تاریخرثش

 
 :نوشتپی
اسهت ث  روهده  کلا  تذکره در زبان عربی ب  وعنی یادکردن ث یادکرد ث یادوهار ث وذرناوه   » -1

. تنهها در  (1: 1353وی، )نق« استثقت ب  وعنی کتابی در شرح حال ث ر ار رجال بکار نر ت هیچ

 اززبان  ارسی تذکره ب  وعنای کتابی است ک  در رن ذکر نام شعرا روده باشهد. ایهن اصهطالح    
رثد یابد. تا پیش از رن ورچ  در برخی از ر ار چنین عنهوانی به  کهار وهی    عصر صتوی رثاج وی

 رد.ندا عاوویتعصر صتوی این کاربرد هاچون اوا  )برای ناون  تذکره دثلتشاه(،
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انهد. بهرای   بسیاری از ونتقدان ب   قدان  ردیت ث جزئیات در شعر کهن  ارسی توج  کهرده  -2
اسهت.   صلی را ب  این وووگ اختصا  دادهشعر ث شناخت در کتاب ( 1311) ووحدناون  ویا 

وباحثی در این زوینه  دارد.  ( 12-11 :1394) تجدد ث تجدد ستیزیدر  هاچنین عباس ویالنی
 اند.ب  این ووووز پرداخت نیز  (1398)رحاانی  زاده ثحسین

وتتاثت است.  وتت شیک  با ووارد پ کندیذکر و گرید تیزوان تذکره دثلتشاه، دث رثاهم -3

ووجود  نیریدر قصرش یاب یبر کت یاشاره دارد ک  ب  زبان پهلو یتین ست ب  ب تیرثا
 یتوش  بز داریجهان را بد  ی  بزانوش هانیب  و رایهژ    است: نیاست ث رن شعر چنبوده

 .(28: 1319دثلتشاه، )
 یغلطهان غلطهان هاه   » :دیوویو یاست ک  ب  هنگام باز ثیل عقوبیدثم درباره  رزند  تیرثا

ث از « از جهنس شهعر اسهت    نیه شهعر خهوب اسهت ث ا    نیا: »دیوویو عقوبیث « رثد تا ل  وو
. (31)هاهان:   انجاوهد یو یتیب  اختراز دثبکنند، تالش رنها  لیتا رن را تکا خواهدیو انیدربار

. دثلتشاه وهورد ن سهت را به     شوندیقلاداد نا یشعر  ارس نیوورد ن ست دث نیاز ا کی چیه
 سیتأسه  یث وورد دثم را در وعنها  داندیاز اسالم و شیپ رانیاز ثجود شعر در ا یاعنوان نشان 

 شیک  از نظر دثلتشاه، شعر په  دهدینشان و یخوبدثم ب  تی. رثارثردیدر شعر و دیجد یقالب
شهعر   نیه ا دیه وویعبارت  رزندش وه  دنیبا شن عقوبیچرا ک   است،شت ثجود دا خیتار نیاز ا

 ووارد از بحث حاور کنار وذاشت  شدند. نیجهت ا نیاست. ب  ها
وشههور به     یکاشهان  نیالهد یتقه  ریه و اال کهار  ۃشعار ث زبدخالص  االوانند  یدر ووارد اندک -5
 ،ی)کاشهان  اسهت ذکر شده زیاز نثر رنان ن یشاعران بزرگ قطعات یوان اشاره ب  زندو تذکرهریو

1395). 
نسبت دادن نادرست شعر ب  شاعران وورد انتقهاد   لیعاوواً ب  دل یتذکره دثلتشاه سارقند -4

 .استثاقگ شده
 یهها تیه بکاست. ونظهور از ا هراد بلنهد، ته     تیبتک یا راد، جاگ  رد است ث  رد ب  وعنا -1

 ارزشاند ث قابل اعتناست.
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