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 مقدمه -1

  نخسوتین توذکر   همثابو بوه  النفوایس مجوالس هدف ا  نگار  این جستار نشان دادن اهمیت 

 609-422)نووایی   شیریاثری ا  امیرعل النفایسمجالسعصری در قلمرو ایران هرهنگی است  

جغراهیوایی مواورالالنهر و     ای عصری است کوه در اواخور قورن نهوم و در محودود     تذکر  ق(،

است  نگار  این اثر ا  نظر  موانی و ماوانی مصوادف بوا آخورین      خراسان بزرگ تألی  شد 

  نوایی کتاب را  یر چتر است های قدرت سیاسی و هرهنگی تیموریان در خراسانِ بزرگسال

کرد، در هرات هرمانروایی می (مریق) 611-478های قرا که در سالحمایت سلطان حسین بای

 است نوشته

 بوه شخصویت و   تأمل است؛ نخستین دلیل این اهمیوت این کتاب ا  دو منظر مهم و قابل

خود اثر  نوایی به دلیل حضور پررنگ در هرات و   جایگا  ویژ مقاع نوایی مربوط است، و دوع

و ادبوی آن رو گوار، دسوت بوه توألی  اثور   د  او بوا         تأثیر مستقیمش بر وضو  هرهنگوی  

، 241: 1898)دولتشوا ،  ادبوی و اجتمواعی   -و هرهنگوی  باالیی که ا  لحاظ سیاسوی  گذاریتأثیر

بدیل بوودن  سا  بیاهریند  بداعت و بیکسب کرد  بود، توانست اثری بدی  و جریان( 262-609

عصوری نگاشوته     نخستین تذکر النفایسمجالساین تذکر  در گرو جایگا  تاریخی آن است  

عصوری    نگاری هارسی، توذکر ادبیاتتاریخ النفایسمجالس  پیش ا  (1)است شد  تا قرن نهم

نویسی در ایران ای ا  تذکر گذار نوع تا  به خود ندید  بود و نوایی با نگار  چنین اثری پایه

 گردید 

نویسوی هارسوی و   در تاریخ توذکر   یسالنفامجالس  در این مقاله سعی شد  جایگا  تذکر

های مؤل  در باب معاصرانش بررسی و تحلیول شوود  ا  هموین روی    همچنین رو  گزار 

این اثر بررسی  (2)خطی ترکی هموجود و نیز نسخ هبر اساس دو ترجم النفایسمجالس  تذکر

کوار گرهتوه    شد  روشی که در این مقاله برای توصی  و تبیین گزرا  نوایی ا  معاصرانش به

 نگاری حالروشی است نزدیک به رویارد مورد استفاد  در تحقیقات شرح شد 

 

 روش بررسی -2

نگاری ناظر است به رویاردی مرسوع در تحقیقات مربوط حالشرح  :1نگاریحالرویارد شرح

ظواهری   های بیرونی/جمعی است، که خصیصه هنامنگاری،  ندگیحالشرح»نگاری  به تاریخ

                                                           
1. Prosopography 
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کند کوه بوه تشوخیح محقو  در چیزهوایی )ماننود حرهوه، موقعیوت         وهی را توصی  میگر

نامه آغا  حال ا  یک پرسش( مشترک هستند  این شرحغیر  اجتماعی، موقعیت جغراهیایی و

اسوت   شود  ا  موردع جمو  آمود     ای گروهی شوناخته نامهشود که در آن اطوعات  ندگیمی

 شووند، عبارتنود ا   اری  موجود ا  ایون رو  عنووان موی   تعدادی ا  مفاهیم کلیدی که در تع

هوای ظواهری و   هوا، و خصیصوه  ای ا  داد گروهی بودن، مجموعه های، جنبنامه ندگی هجنب

 ( Verboven & others, 2007: 39)« صوری

عصور بوا اهوطوون    خاص، مثل هیلسوهان هم هدر این رو  ناع اهراد یک دور  یا یک طبق

ها و اسونادی  موجود در کتاب 1آوری مستندات و عواملکار ا  رهگذر جم  شود  اینثبت می

هایی که ا  این طریو     مؤلفهای آن اهراد استنامهگیرد که شامل اطوعات  ندگیصورت می

های تولد، ا دواج، شوند، شامل اطوعات  ندگی شخصی و خانوادگی مانند تاریخسنجید  می

 ادگا ،  یستگا ؛ اطوعات خانوادگی همچون خویشوان دور و   مرگ؛ اطوعات جغراهیایی مثل

نزدیک؛ اطوعات شغلی و آمو شی مانند حرهه، شغل و تحصیل، اطوعات مذهبی و اطوعات 

هوایی کوه   رو  این جستار برای توصی  مؤلفوه   (8) ( Ibid :55-56هستند ) غیر  اقتصادی و

ای منطب  با هموین نووع ا    کرد ، تا اندا  احوال معاصرانش استفاد   هنوایی در ثبت و ترجم

 ایم ها داد نوایی تغییراتی در مؤلفه  نگاری است  البته با توجه به تذکرحالشرح

 

 معاصرنویسی هدشوار -3

هوای ههوم     یاوی ا  پیچیودگی  ی استدشوار ام  و مان  ا  مفهوع معاصر کارتعریفی ج هارائ

ا  کداع  مان تا کداع  موان را در بور   « معاصر»یناه  مانی آن است  ا  معاصر، تعیین محدود

و مورد وهاق همگان نیست  گا  صود سوال اخیور، و     گیرد؟ آغا   مان معاصر چندان ساد می

ای تعیوین آغوا    آورنود  عود   ای به حسواب موی  گا  پنجا  یا کمتر ا  آن را شروع چنین دور 

دهنود  نسوبت موی   -مودرن و پسوامدرن  ماننود دوران  - ای را به رویدادی تاریخیچنین دور 

  بعضی مثل متیو آرنولد آثوار کوسویک را نیوز بوه دلیول جاودانگیشوان       (196: 1847 )هتوحی،

معاصور را بوه نسوبت  موان       و گاهی شروع دور (12 :1861)برتنس، دانند می« متون معاصر»

 (  178: 1847 )هتوحی،سنجند مؤل  و مورخ ادبی می

                                                           
1. Factors 
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گووییم  که مفهوع معاصر دارد، ارتباطش با ماان اسوت؛ وقتوی موی    هاییا  دیگر دشواری

جغراهیوایی آن عصور اسوت؟ ایوران بوا مر هوای        هادبیات عصر صفوی مقصودمان کداع منطق

خواهیم ادبیوات معاصور ایوران و جهوان را بوا      سیاسی یا با مر های هرهنگی  آن  مان که می

مندی مفهوع معاصر بایود مشوخح   ماان یادیگر قیاس کنیم، کداع منطقه را در نظر داریم؟

   (2)تری بدهدباشد تا تحقی  جواب روشن

هایی که مورخ ادبی در درک مفهوع معاصر بوا آن روبورو اسوت، داموان نگوار       دشواری

تاریخ ادبیات معاصر را نیز خواهد گرهت  اگر مورخ ادبی ا  مفهووع معاصور دریاهوت درسوتی     

معاصر نیز دچار مشاوتی خواهود بوود  چناناوه      ات دورنداشته باشد، در نگار  تاریخ ادبی

  گفته شد، نخستین مسئله تعیین آغا  این دور  است  همچنین معلووع کوردن انتهوای دور   

خود ا  مسائل نگوار  تواریخ ادبیوات امورو       ،گیردرا در بر می «اکنون»که منطقا تا  معاصر

ادبی را تا همان سال و رو ی کوه تواریخ    آثار ههم -و باید- توانداست  آیا یک مورخ ادبی می

 هنگارد، بررسی و تحلیل کند و آیا توان چنین تحلیلی را خواهد داشت؟ منطقادبیاتش را می

های ادبی که گرانیگا  ادبیات جغراهیایی که قرار است تمرکز مورخ بر آن قرار بگیرد و محمل

و  معاصر همچون رموان و داسوتان    آیند، و حتی انواع رایج ادبی در دورمعاصر به حساب می

نیوز ا  مسوائل نگوار  تواریخ     غیور    های ادبوی و در کنار آنها قوالب کوسیک و تا  ، ترجمه

   (6)ادبیات معاصر است

  پس نیز وجود داشت -(9)نویسانیعنی تذکر - مسائل مزبور در کار مورخان ادبی گذشته

ل ناشی ا  آن، باید راهی بجوید  آنچه در برای درک مفهوع معاصر و حل مسائ هر مورخ ادبی

اسوت  ایون   ی برای ثبت معاصران خوویش برگزیود   آید، بررسی روشی است که نوایادامه می

 -مانند نووایی -نویس ادبی بررسی به طور ضمنی نشان خواهد داد که در گذشته، یک تذکر 

 است  موار کرد اصرنویسی را بر خود ههای ناشی ا  معا  چه طریقی مسائل و دشواری

 
 الگوی معاصرنویسی نوایی -4

او ا   موان والدت سولطان    اسوت  نوایی برای نگار  اثر  طرحی مخصوص را به کوار بسوته  

 -کنود: الو   شواعران را سوه دسوته موی    ق( 469)تا  مان نگار  تذکر   ق(422)بایقرا  حسین

که مورخ ایشوان را دیود    شعرایی  -ب ؛استآنهایی که نامشان را شنید  و خودشان را ندید 

  (7)ندا مان نگار  تذکر  مداح سلطان شعرایی که در -ج ؛اما در  مان نگار  حیات ندارند



 27   9318بهار و تابستان ، اول هدور، چهارمسال  /نقد و نظریه ادبی  عطفی در معاصرنویسی هنقط النفایسمجالس

 

 موان معاصور     نوایی با انتخاب یک گرانیگا  سیاسی در این الگو، سوعی در حول دشووار   

در  د  گرانیگوا  دیگور  هوای دیگوری مشواهد  نموو    توان گرانیگا دارد  در کنار ضل  قدرت می

و در  ی انتخاب این گرانیگا  تا   نیسوت ند؛ که البته در تاریخ ادب هارساالگوی نوایی شاعران

    (4)خوردبسیاری ا  تواریخ ادبی به چشم می

هوای  است کوه در مجلوس  « مؤلف»بندی گرانیگا ِ این بخش -ترینو شاید مهم- سومین

را شنید  و در آخور  موان ایشوان بوود      ناع ایشان  نواییآنان که  -1اول تا سوع نمود یاهته: 

در صغر سن یا جووانی درک خدمتشوان    نواییکسانی را که  -2است؛ ولی خودشان را ندید 

آنانی که در این رو گوار   -8اند؛ هوت کرد ق( 462) النفایسمجالسنمود ، اما در  مان تألی  

باشوند و لطوای    ا موی بوایقر  حسوین صفات سولطان سرای ذات ملاوتیهرخند   ند  و مدیحه

شورف بعضوی ا  ایشوان مشورف     ه مو موت رسوید  و بو   ه بعضوی را بو   نووایی مخادیمی که 

 ( 69 ،26، 9 :1898نوایی، )است گردید می

اوست  حضور مؤلو  اسوت    «درک»آنچه در این الگو برجسته و بدی  است، مرکزیت مؤل  و 

کوه نقوش    ،است  چنانچه مؤلو  وند داد ها را به یادیگر پیها شد  و آنکه باعث وجود دیگر بخش

 بندی معاصران بر هم خواهد خورد ها جدا گردد، ساختار طبقها  این بخش ،العِقد را داردهواسط

 -اسواس نسبتشوان بوا مؤلو     بنودی معاصوران بر  یعنی دسته- اهمیتی که در معیار نوایی

دیگور بیشوتر نمایوان    وجود دارد، تفاوتی است که در نوشتن ا  عصر خود و نوشوتن ا  عصور   

هوای  های غیرعصوری توذکر   بخش رو گاران )مثوًشود  در گزار  ا  گذشتگان و غیر هممی

شوود  وی بیشوتر ا  ایناوه شواهد اصولی      رنگ میکم طبیعتاً، عمومی(، حضور و درک مؤل 

هوای  منفعل که آثار شاعران گذشته و گزار  ای تقریباًها باشد، واسطه است؛ واسطهگزار 

نوویس  برعاس، در گزار  ا  عصر خود، تذکر    (6)کندیگر مورخان ادبی را جم  و ثبت مید

 گر اصیل است شاهد و گزرا 

ا  عم  بخشود  او  تواند به شناخت ما ا  آثار و احوال شاعران دور مؤل  با حضور  می

اصول درک  های مستقیمی که حآید و ما را ا  گزار نفعل به وضعیتی هعال درمیا  حالت م

یک واقعوه، بوه    هسا د  به عنوان مثال، اگر هردی با حضور در صحنا  بود ، آگا  میشخصی

تور خوواهیم   وی را در صوحنه ملمووس   حضوور برداری کند، ما صورت مستقیم برای ما هیلم

قدر او در آن لحظه ببیند ما نیز همان نگریم  هریاهت  گویی که ا  چشمان وی به صحنه می

 -تور نوه دقیو   - تور درک ما نسبت به تصاویرِ در حال پخوش نزدیوک   هدید و درجرا خواهیم 
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کنویم  در ایون نووع گوزار ،     هرد مشاهد  می یکخواهد بود؛ چراکه ما تصاویر را ا  رهگذر 

هوا ا  سووی هوردی    گر اهمیت دارد  حال اگر همان واقعه بعد ا  سالمستقیم گزار  حضور

د  و خود در جایی آن را خواند  یا ا  اهراد دیگری شونید ،  برایمان نقل شود که واقعه را ندی

هوای  واسوطه   موا بوه انودا     هشود و هاصول تر میرنگمؤل  به همان اندا   برایمان کم حضور

  (10)اند ا  آن واقعه دور خواهد بودمنفعلی که در صحنه نبود 

 هکنود  او در مقدمو  یای هعال و مستقیم را ایفا مو هایش نقش واسطه رانوایی نیز در گز

ها اعوع و مخاطب را با عینک خوویش بوه دیودن    اثر  حضور مستقیم خویش را در گزار 

هوا  کند  به همین روی، مخاطب نسبت به حضوور وی در گوزار   ا  دعوت میادبیات دور 

ا ، دولتشا  سومرقندی، اشوار    دور نویس همتوان به تذکر حساس است  در مقابل وی می

کنود   به سبب تمرکزی که بر شرح حال شعرای متقدع دارد، نقشی منفعل با ی موی کرد  او 

احوال رودکی حضور دولتشا  مهم نیسوت و بیشوتر    هبه عنوان مثال، برای مخاطب در ترجم

اسوت  در مقابول، نووایی بوا     ها بهور  بورد   آ مایی منابعی هستیم که وی ا  آنبه دنبال راستی

ا  جملوه درک  -نوویس را در درک ادبوی   مستقیم توذکر   ضورحمحور، انتخاب الگویی مؤل 

تثبیوت نموود و توا جوایی نقوش موورخ/ مؤلو  را         -حضوری شعرا و محاهل ادبی یک عصور 

 بندی شاعران در تذکر ، در پیوند با او شال گرهت که رد  (11)محوریت بخشید

ه ایون دلیول   حضور شاعران در تذکر  نیز منوط به حضور و درک مؤل  است  بدر نتیجه 

ناع شاعر به عنوان معاصر در تذکر  آمد  که مؤل  نامش را شنید  و در آخر  مان وی بوود   

(، مؤلوو ِ تووذکر  خوودمتش را درک کوورد  )بخووش دوع  النفووایسمجووالس)بخووش نخسووت 

اسوت )بخوش   د سرای دستگا  سلطنت بوو (، و شاعر در رو گار مؤل ، مدیحهالنفایسمجالس

ترسویم  النفوایس  مجوالس   هوای اصولی توذکر   ر شال  یر گرانیگوا  (  دالنفایسمجالسسوع 

 کنند:نویسی را در کار نوایی تعیین میاست  اینها مفهوع معاصر و الگوی عصریشد 
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 (1شال )

 های گزینش معاصران در الگوی نوایی  مؤلفه -5

ا  بنودی کورد  عبارتنود    اسواس آنهوا کتوابش را هصول    هوایی کوه نووایی بر   تورین مؤلفوه  مهم

ها را به معاصرنویسویِ    آنچه این مؤلفه«های ارتباطیشباه»و  «مندیماان»، «مندی مان»

ست  اگر ا  کیستی،  مان و کجایی معاصورانی  هاوی ا  آن خاص  دهد، استفادنوایی پیوند می

نامشان آمد  بپرسیم، نسوبت مسوتقیم آنهوا بوا معاصرنویسوی نووایی        النفایسمجالسکه در 

 شد روشن خواهد 

 

 مندیزمان -1 -5

یوا   عصوران در توذکر  ثبوت کورد ، عمومواً     شیر نوایی نامشان را به عنوان همکسانی که علی

 موانی،  ؛ یا عووو  بور هوم   (9 :1898نوایی، )اند  مان با وی بود کسانی هستند که نزدیک یا هم

بعودی نیوز او اغلوب     در مجوالس  ( 69، 26)همان:  (21)استت کرد نوایی ایشان را دید  و موقا

-104، 108، 62، 61-60: 1898نووایی،  )نوک    استید  یا با ایشان ارتباطی داشتهاهراد مزبور را د

 هسووی یی نزدیاوی  موانی یوا همزموانی دو    پس شورط اول در کوار نووا    ( 120-121، 112، 106

 با یادیگر است  شاعر(-)مؤل معاصرت 
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 مندیمکان -2 -5

است  در ایون  ص در مجالس دوع و سوع برجسته شد خصواانی بهممندی یا همماان هلمسئ

یشوان را دیود  و بوه حضورشوان     دو بخش، نوایی ناع کسوانی را در توذکر  وارد کورد  کوه ا    

ماانی مؤل  تذکر  با شاعر است  پس مؤل  ناگزیر است  دیدار و مو مت، مستلزع همرسید 

نزدیوک بوه ماوان جغراهیوایی خوود  یوا        ها، اهرادی را ثبت کند کوه بود  که در این بخش

و در دیگور   یسوت ای مخصوص به این دو مجلس ناند  البته چنین مسألهماان با وی بود هم

 النفوایس مجوالس  (81)هگانو های هشتشود  ا  همین روی بررسی بخشها نیز دید  میبخش

 ود برجستگی و مرکزیت شرق ایران، یعنی خراسان و هرات، خواهد ب  با گوکنند

 ادگووا  نوووایی خراسووان بووزرگ اسووت  حضووور سیاسووی و هرهنگووی وی در ایوون خطووه و 

آمد  در شهرهایی مانند سبزوار )محلی که پدر  در آن حاکم بود(، مشهد، سمرقند ورهت

محسوس است؛ وی مجلوس پونجم اثور  را بوه      النفایسمجالسبندی و سرخس در تقسیم

ذکور لطوائ    »و مجلس ششوم را بوه   « گان خراسان ادها و سایر آدمی ذکر لطای  امیر اد»

نووایی در خراسوان   « جهان یست»مخصوص گردانید   « هضو و ظرهای غیر ممالک خراسان

را ا  ایون   النفوایس مجوالس چوه  عاصر  نیز تأثیر داشته است؛ چناندر نوع انتخاب شعرای م

شوهرهای هورات و   منظر بنگریم، شاعران و اهرادی که بوه شورق ایوران )اعوم ا  خراسوان و      

اند، تعدادشان به مراتب بیشتر ا  اهراد دیگر مناط  ایران است  شمار ( وابستهغیر  سمرقند و

درصد کل شواعران   %70نفر یعنی بیش ا   290کتاب بالغ بر  هگانهشت این اهراد در مجالس

  (21) نوایی است  مندرج در تذکر

 

 روابط هشبک -3 -5

تواند در نسبت با معاصرنویسوی موورد مداقوه    های نوایی که میمرعی در گزار  هدیگر مؤلف

هایی ا  اثر نوایی، ماننود مجوالس   های ارتباطی نوایی و شاعران است  بخشقرار گیرد، شباه

 موانی و  در قید حضور مؤل  و ارتباط وی با شاعران است  عووو  بور هوم    دوع و سوع، کاموً

تفاقوات هرهنگوی و ادبوی خراسوان و هورات،      ماوانی مؤلو  بوا شواعران و حضوور  در ا     هم

گنجد، شواهدیم  ایون   های ارتباطی مؤل  با معاصرانش میهای دیگری را که در شباهمؤلفه

ارتبواط   -2ارتباط باواسطه  -1عمد  تقسیم کرد:  هتوان به دو دستهای ارتباطی را میشباه

 واسطه بی
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 ارتباط باواسطه -1 -5-3

است  به ایون معنوا کوه خوود       و شاعر ا  رهگذر یک واسطه بود مؤل هدر بعضی موارد رابط

یوک   موثوً -هرد دیگوری   ههرد معاصر  را موقات نارد  اما به واسط نوایی هرچند مستقیماً

است  به عنوان مثال نووایی در  مراسله با شاعر، با او پیوند یاهته هیا به واسط -دوست مشترک

گرچه هقیور را اخوتوط او دسوت نوداد  اموا ا  موالنوا       ا»گوید: شرح احوال موالنا شمسی می

  عووو  بور ایون،    (116،122؛114 :1898نووایی،  )« محمد بدخشی تعری  احوالش استماع اهتاد 

هوای سیاسوی یوا ادبوی و علموی، و      یاوی ا  شخصویت   هگاهی شاعر و مؤل  هر دو به واسط

خصیت سیاسی اثور نووایی سولطان    ترین شاند  مهمعرهانی آن دوران به یادیگر پیوند خورد 

هوای  او جامی است  البتوه ایون دو تنهوا شخصویت      ادبی دور  ترین چهربایقرا و مهمحسین

نووایی و    دهنود تووان بوه عنووان نقواط اتصوال     سیاسی و ادبی نیستند و اهراد دیگری را موی 

ا بوه نووایی   هو ایون گرانیگوا    ه، تعدادی ا  شاعران به واسطدر نتیجهشاعران به حساب آورد  

هوای  )بورای نمونوه ا  واسوطه   اسوت  اند و ا  همین روی نامشان در تذکر  ثبت شود  نزدیک شد 

، 82نوک  هموان:    های ادبوی هایی ا  واسطهبرای نمونه ؛129، 106، 44، 69 ،22: 1898نوایی، سیاسی نک  

 سی و یک(  :1867بیدکی،     همچنین نک112، 62، 26

 
 طهواسارتباط بی -2- 5-3

مؤلو  بوا شواعر شوال      هواسوط ارتباطی ا  رهگذر دیدار مسوتقیم و بوی   هدر بعضی موارد شبا

است  این نوع ارتباط ا  انواع دیگر بسامد بیشوتری دارد و شواعرانی را کوه نووایی بوه      گرهتهمی

چشم خویش دید  و به مو متشان رسید  بسیار  یاد است  چنانچه تعداد شواعرانی را حسواب   

نفور، یعنوی بویش ا  نیموی ا       220برشیر در مجالس دوع و سوع ثبت کرد ، بالغ یکنیم که عل

هستند  این در حالی است که اگر شاعرانی که نوایی در مجالس چهوارع  النفایس مجالس  تذکر

  (61) نفر خواهند شد 800تا هشتم موقاتشان نمود  به این رقم اضاهه کنیم، بالغ بر 

 

 تادیشاگردی اس هرابط -3 -5-3

اسوت  در  شاگردی به خوود گرهتوه   -میان نوایی و شاعران معاصر  گاهی شال استاد هرابط

اظهوار   این نوع، نوایی نسبت به شاعر یا در جایگا  شاگرد قرار دارد یا در مقاع استاد  او بعضاً

، 108، 70، 82، 29، 12 :1898  نووایی،  )نوک واسوطه  دارد که با واسطه، شاگردی کرد  یوا بوی  می

120،121 ) 
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 ادبی هرابط -4 -5-3

ای اشار  -واسطهچه باواسطه و چه بی-شیر همچنین، تعدادی ا  شاعران هستند که امیرعلی

بوا تعوداد هراوانوی ا      النفوایس مجوالس اسوت  صواحب   به ارتباط ادبی خویش با ایشان کورد  

ان اشوار   شاعران رو گار  ارتباط ادبی داشته و بوه داد و سوتدهای ادبوی خوویش بوا ایشو      

این مطل  ا  اوست  هقیر باو گفتم که این نوع اگر خواننود بهتور   »است  به عنوان مثال نمود 

  بورای  24 :همان)« است  ا  روی انصاف مسلم بایستی داشت جدل بنیاد کرد هقیر ساکت شدع

 ( 112، 62، 42، 72، 62 :همان  های بیشتر نکنمونه
دهنود و ایون   ای مرتبط بوه هوم را تشوایل موی    هشبا النفایسمجالسشاعران مذکور در 

تنید  که شواعرانش بوه یاودیگر مورتبط     های ارتباطی درهمکتاب، اثری است مملو ا  شباه

هستند  ایشان یا در ارتباط با مؤل  اثر هستند یا در رابطه با کسانی که با مؤل  پیوند دارند  

هوای  شوود، بلاوه ا  جونس   م نموی  مانی مؤل  و شاعر معاصور  خوت  به هم نوع پیوند صرهاً

ماانی، خویشواوندی، دوسوتی، شواگردی و اسوتادی،     مختلفی است؛ پیوندهایی ا  جنس هم

شهری، مرید و مراد سیاسی، ادبی و عرهانی، شناخت با واسطه یا مسوتقیم   ای، هممدرسههم

تورین توا   گرایوی ا  جزئوی    این هوم است پیوستههماجتماعی در النفایسمجالسا  این منظر 

آیود و نووایی توانسوته توصوی  روشونی ا  مرکوز سیاسوی و        ترین مناسبات به چشم میکلی

 هرهنگی هرات ارئه بدهد 

، باید اهورادی را در اثور      استنوایی ا  رهگذر الگویی که برای معاصرنگاری انتخاب نمود

د  ایون پیونود و   اشون داشته بهای دیگر هم با وی پیوند  مانی ا  جنبهثبت کند که عوو  بر هم

گرایوی و اصوالت   های ارتباطی میان مؤل  و شاعران تذکر ، منجر به هوم پیچیدگی شباهدرهم

ماانی، دوسوتی،  ای ا  ارتباطات هم مانی، شباهاست  الگوی نوایی عوو  بر ارتباط هممتن شد 

هورات پیونود   اجتمواعی و سیاسوی     کتواب را بوا پیاور     به وجود آورد  و پیار غیر  آشنایی و

شاعران بوا   کتاب و هم روابط هگاناست  چناناه، ا  رهگذر این ارتباطات، هم مجالس هشتداد 

 است مرکز قدرت و با شاعران دیگر پیوند خورد 

  نووایی در شورح احووال معاصورانش، باعوث شود  توذکر        هوقفو این، حضور بوی  عوو  بر

مثول  - هوای کوچوک آن  ری که هم بخشاول باشد  اثگزراشی اصیل و دست النفایسمجالس

گرا باشند  گزینش چنوین الگوویی   های اصلی کتاب همبندیو هم بخش -حال شاعران شرح
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هرد  را  را برای دیگوران بوا  کورد  و تعودادی ا      های منحصربهای معاصرنویسی و مؤلفهبر

  (91) استنویسان را پیرو خویش کرد تذکر 

 

 معاصرنویسی نوایی هانگیز -6

 شکل دادن به یک مرکز ادبی -1 -6

نویسوی ا  گذشوته توا  موان خوویش اشوار        به سنت تذکر  النفایسمجالس هنوایی در مقدم

برد کوه اغلوب   می ناع ق(462) الشعرال تذکرو  ق(462) بهارستانهایی مانند کند و ا  کتابمی

 موانش باشود توجوه    هوم  اند  او به هقدان اثری که شامل شاعرانشاعران متقدع را ثبت کرد 

 کند:عنوان می النفایسمجالسا  ا  نگار  اصلی انگیز  هدهد و این هقدان را پایه و مایمی
تربیوت   هطبعان این دور خجسته و رو گار هرخند ، کوه در یمون دولوت و نتیجو    شعرا و خو »

پورور و  سلطان صاحبقران در اغلب اقساع شعر خاصه در طر  غوزل کوه ا  دیگور اقسواع آن روح    

اوایل رسانید  و نزاکوت و غرابوت معنوی را توا     ه انگیزتر است سوست و لطاهت ترکیب را بنشاط

آن جماعت منظوور نگردیود  و     اند، چون اسامی ایشان در  مرجای آورد هآنجا که شرط است ب

خاطر شاسته گذشت کوه بایود ورقوی    ه است، لذا بسخنانشان بدان ترتیب و قاعد  مذکور نشد 

های شعرا و ظرهای این عصر در آن ثبت نمود تا این نیا مندان نیوز در ذیول   ند بنگاشت و ناعچ

 لو(  :1898)نوائی،  «شعرای بزرگوار گذشته مسطور آیند و این پیروان در پی آن رهبران برود
خواهد وجاهت ادبی دربار هرات را نشان دهد  اما پرسش اینجاست که قصد نووایی  نوایی می

اه به دربار هرات وجهیت ادبی )هرهنگی( ببخشد چیست؟ برای پاسوخ بایود وضو  آن    ا  این

 تر شناخت رو گار هرات را دقی 

بورد   سور موی  هرات در آن رو گار ا  منظر هرهنگی و ادبوی در وضو  بسویار درخشوانی بوه     

مسوتقلی بوین   توانست پوس ا  شواهرخ حاوموت نیموه     ،ا  نوادگان تیمور ،بایقرا حسینسلطان

  او مانند دیگور شواهزادگان   (876-894 :1886)اسفزاری، در هرات برپا کند  ،ق611-476های الس

اهول   عنووان ملجوأ  خصوص شاهرخ، حامی هرهنگ و هنر بود  هرات بوه  و سوطین تیموری، به

شد و نقاشان، خطاطان، منجمانِ هراوانی به امید حمایوت دربوار هورات بوه     هرهنگ شناخته می

مثل و نادر ا  خطاط و خوانند  و سا ند  و نقوا  و موذه ب و   آن مقدار بی»دند: آماین شهر می

ما آمد  معلووع نیسوت کوه در هوی      ه تربیت او در نشو و نمصور و محرر و معمائی و شاعر که ب

های هرهنگی موورد  حسین ا  هعالیتحمایت سلطان ( 186 :1898نوایی،)«  مانی جلو  کرد  باشد

اسوت  عصوری کوه خراسوان و     آور قلمداد کرد ر گرهته و وی عصر او را حیرتتوجه بابر هم قرا
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ای کوه یاوی ا  موردع اهول     همتا بود  هور خواسوته  باالتر ا  همه هرات آکند  ا  اهراد عالم و بی

عووو     (10-6: 1866)سابتلنی، هرهنگ داشتند، حسین بایقرا با اشتیاق به دنبال برآوردن آن بود 

دارس و آمدند  ماندو ی آن رو گار به حساب میتحصیل و علم هو هرات قبل بر این، خراسان

ها دایر بود و اهراد بسیاری برای کسب علم بوه ایون منواط  گسویل     های هراوانی در آنخانقا 

های هرهنگی این تحوالت و هعالیت ههم ( 120، 67، 62، 62، 61، 72، 96 :1898)نوائی، شدند می

 (71) یاد کنند « رنسانس تیموری»  آن با عنوان ای اموجب شد تا عد 

تاثر شعر و شاعری است  شعر )چونان دیگر هنرها( در ایون    ا  منظر ادبی قرن نهم دور

ادبی در میان موردعِ   -مردع آمد   ندگی هرهنگی  اجتماع شد و به میانِ تود هعصر وارد درون

داشت و ایشان همچون  سمرقند رون  عادی خراسان و هرات و اطراف آن مانند ماورالالنهر و

  208، 177 /1؛ بیسوت  -نوو د   /1: 1826)واصوفی،  دار و موجود هنور و ادب بودنود    اشراف، دوسوت 

منجر بوه تاثور شوعر و     این پدید  طبیعتاً(  114، 76، 72، 92، 27، 29 ،80: 1898نوایی، همچنین 

 :1892 )صوفا، یک هوزار دانسوته    شاعران شد  چناناه نفیسی تعداد شاعران این دور  را بالغ بر

 است اند، ثبت کرد دوع قرن نهم بود  هشاعر را که بیشتر در نیم 200و نوایی حدود ( 2/190

هرهنگی خراسان و دربار حسین بایقرا حاکم بود، ایون    با وجود چنین هضایی که بر حو 

  گورایش بوه   بوود نیز مواجوه   قدرت سیاسی هتمرکز دایی و تجزی تیموری با مشال  شاهزاد

توانسوت  خود می، در اواخر قرن نهم هجریرو به اهزایش قدرت سیاسی  هعدع تمرکز و تجزی

قدرت ادبی هم بشود  در نتیجه، اگرچوه مراکوز هرهنگوی تیمووری همچوون       همنجر به تجزی

ی دیگور دربارهوای تیمووری    حت یا تبریزی قویونلوهاهرات برجسته بودند ولی آنگا  که با آق

ها متاثر بوود و نووایی بوه    قدرت ( 26 :1866)سابتلنی،  شود، یگانه نبودیرا  مقایسه مینظیر ش

کرد  او در چنین شرایطی کوه عمووع   عنوان شخح اول هرهنگی دربار هرات باید اقدامی می

و - یاهت، باید دربوار هورات  ادامه می« روند عدع تمرکز»شاهزادگان تیموری قدرت داشتند و 

کورد و آن را حوامی   به عنوان مرکز اصلی قدرت سیاسی و ادبوی ثبوت موی    را -حسین بایقرا

هوا  یای ا  این را  به دربار هداد  ثبت شاعران وابستچرای ادب و هرهنگ نشان می و چونبی

 برد براین، خود نوایی نیز ا  این اوضاع سود میبود  عوو 

مودیریت هرهنگوی هورات را     نوایی به عنوان دوست و برادر رضاعی سلطان حسین بایقرا،

های معنوی و مالی نسبت به هرهنگ در در دست داشت  ا  رهگذر وی بود که عموعِ حمایت

شد  بنابر همین امر، چندان دور نیست اگر تصور کنیم، نووایی بوا   خراسان و هرات اعمال می
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دگی متوولی بالفعول  نو    همثابو تثبیت قدرت ادبی خراسان و دربار هورات، نواع خوویش را بوه    

و قرار دادن خویش  النفایسمجالساست  او با تألی  ثبت کرد  (10: همان)هرهنگی در هرات 

های ادبوی و هرهنگوی در ایون منطقوه، خوود  را شوخح نخسوت        گرانیگا  گزرا  همثاببه

هوای توو ع بوا قودرت هرهنگوی و      اسوت  در هموین سوال   هرهنگ و ادب این دور  با نمایاند 

بوه حاوموت اسوتراباد     ،ق 462بوایقرا وی را در سوال    حسوین طانشویر، سول  اقتصادی علوی 

شیر را به حاوموت  ای تعیین علیگردد  عد جدایی او ا  هرات می هگزیند و این امر مایبرمی

را  466-462میوان    بوایقرا دانسوته و دور   ا  دسوت دادن حمایوت حسوین    هاین شهر، نشوان 

منبعث ا  مسائل مالی و سیاسوی آن دوران   الًکه احتما-« های خواری و  وال نفوذ ویسال»

خوانودمیر،  و  78هموان:   )انود  ههمیود   -و حضور قدرتی دیگر به ناع مجدالدین در هورات بوود   

را بوا هودف تثبیوت     النفوایس مجالستألی  ق( 469) هانوایی در همین سال ( 1762/  2 :1888

غا  کرد  با توجه به چنین وضوعی  بایقرا و شال دادن به مرکزیت ادبی هرات آ قدرت حسین

را راهوی بورای با گشوتن بوه      النفایسمجالستوان نگار  که برای نوایی پیش آمد  بود، می

 ادبی و به تب  آن قدرت سیاسی و اقتصادی هرات به حساب آورد  هصحن

 

 تثبیت نوگرایی ادبی -2 -6

د یوا تثبیوت جریوان ادبوی     توان تصور کرد، بنیادلیل دیگری که برای نوشتن ا  معاصران می

است  به این معنا که اگر مورخی ناع معاصرانش را )آن هم به صورت محدودی مانند نووایی(  

ادبوی و هرهنگوی باشود  یعنوی هور  موان کوه          ثبت کرد، شاید قصد  ثبت یک جریان تا 

 های ادبی حس کنند که در حال تجربه، بنیاد نهادن و پیوروی ا  جریوان/ امور توا   یوا     گرو 

گیرد یوا نسوبت بوه    های پیشین قرار میمتفاوت ادبی هستند، و این جریان در مقابل جریان

احووال شواعران    هکننود  ترجمو  گذشته متفاوت و جدید است، به معاصران خویش توجه می

های توجه به چنین جریوانی اسوت  جریوانی توا   و متموایز، کوه نیوا  بوه         معاصر یای ا  را 

 اند در راستای تثبیت آنها تألی  شد  النفایسمجالسمانند ماندگاری دارد و آثاری 

 

 جریان معماپردازی -6-2-1

یاهتوه بوود    بسیارهای ادبی که در  مان نوایی میان اهل ادب شیوع ها و نگر یای ا  جریان

های بسیار پر مخاطب قرن نهم بود  است  این نوع ادبی در کنار غزل ا  جریان« معماسرایی»



 9318 و تابستانبهار ، اول هدور، چهارمسال  /نقد و نظریه ادبی سعید رادفر و محمود فتوحی رودمعجنی      89

 

در عرصوه آمدنود و    (69، 70، 96 ،87، 82 :1898نووایی،  )ر  اهرادی بوا لقوب معموایی    در این دو

اهمیوت  گر های نوایی نمایانانتخاب ( 26 )همان:نوشتن رساالتی در مورد این هن مرسوع شد 

کوه نووایی در    دهود و اشعار مذکور ، نشوان موی   النفایسمجالس این نوع ادبی است  تورق

است  در انتخاب اشعار، به این شاعران به معما عنایت خاصی داشته های شعریانتخاب نمونه

، 27، 28، 17، 6 هموان: )« ا  اوسوت  -به اسم هوون -این معما »خوریم: نوع جموت بسیار برمی

88 ،84 ،22 ،26 ،29 ،26 ،64، 90 ،92 ،96 ،96 ،70 ،71 ،72 ،78 ،76 ،48 ،61 ،62 ،69 ،100 ،108 ،

109 ،107 ،112 ،118 ،112)  (14) 

 

 غزل حافظانه -6-2-2

 هاسوت  وی در مقدمو   های ادبی که نوایی بدان توجوه خاصوی نشوان داد  غوزل    جریاندیگر ا  

طبعان ایون دور خجسوته   شعرا و خو : »گویدمیاشار  به اهمیت غزل در آن رو گار، با اثر  

انگیزتور اسوت   نشواط  پورور و در اغلب اقساع شعر خاصه در طر  غزل که ا  دیگر اقسواع آن روح 

اوایل رسانید  و نزاکت و غرابت معنی را تا آنجا که شورط اسوت   ه سوست و لطاهت ترکیب را ب

اسوت  بوا ایون    « سبک حاهظانه»ر تحت تأثی   غزل عصر نوایی کاموًلو( )همان:« اندجای آورد هب

هظ گرهتار بوود  و  سبک صوهیانه به تقلید ا  حا ه یر سلط»اگر بپذیریم که غزل این دور   حال

، به همین دلیل، باید بپذیریم که غوزل  (874 :1866)هتوحی، « ای در آن پدید نیامدخوقه هتجرب

جریوانی   -داشتهننمونه که در قبل و بعد  -در قرن نهم به سبب تارار همگانی صدای حاهظ 

 است هرد بود خاص و منحصربه

 

 مجاوبات شعری -6-2-3

باید به رون  مجاوبات شعری میان شاعران عصر نوایی نیوز توجوه    در راستای چنین جریانی،

های شاعرانه در ایون دور  نیوز بسویار مرسووع بوود و اهوراد بسویاری شوعر         گوییکرد  جواب

آ مایی ادبی و ذهنوی  گفتند و ا  این را  در پی قدرتگذشتگان یا معاصران خود را جواب می

ظ نبود، بلاه آثار نظامی، انوری، سولمان، امیرخسورو   به اشعار حاه ها صرهاًخود بودند  جواب

شاعران این دور  بودند  چنین نگرشی به شعرسرایی نیوز   هلوی، جامی و کاتبی نیز مد نظرد

، 89-82، 82-80، 29، 21-19، 12، 11، 10 :1898نووایی،  )نوک   نظیر بوود  در تاریخ ادب هارسی بی

84 ،20-22 ،22 ،60 ،62 ،91 ،98 ،61 ) 
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 گرایی در شعرتوده -6-2-4

  نگار  اثر نووایی باشود، ا  دل بوا تعری  الگوووار     همایتواند جاندیگری که می  جریان تا 

 بهارسوتان شود  مختصور ایناوه، جوامی در هموین دور ،     شعر در اواخر این دور  ههمید  می

کنود:  د موی کند  او در باب هفتم این اثر، گردشی در تعری  شوعر ایجوا  را تألی  میق(، 462)

و متأخرین حاما بوه آن   [   ] قدما و حاما کومیست مؤل  ا  مقدمات مخیله شعر در عرف»

 پس  نیستاند  هام ا در عرف جمهور جز و ن و قاهیه در آن معتبر و ن و قاهیه را اعتبار کرد 

ل و صودق و عودع صودق را در آن    یو ل و عودع تخ و تخیو  و مقفوى  ومى باشد موو ون شعر ک

  هموان توود   «عورف جمهوور  »  اگر منظور جامی را ا  (122 :1897 )جامی،« اعتبار نى حقیقت

شواعران و حضوور    ایِتوود  مردع در نظر بگیریم، چنین تعریفی نیز در راستای قدرت گرهتن 

شعر و شاعری خواهد بود  جریانی که خواستار تثبیوت شودن نوامش بوود  و      همردع در جرگ

هایی ا  این قشر نوک  واصوفی،   )برای نمونهاست بدان پاسخ داد  النفایسمجالسنوایی نیز با تألی  

 (16) ( 114، 76، 72، 97، 92، 27، 29، 80 :1898نک  نوائی،  ؛ نیز261 /2و  208، 177، 184/ 1: 1826

 

 شکل دادن به ادبیات ترکی -6-2-5

 و- ا ا نوشتن تذکر نویس عصری در قلمرو ایران هرهنگی، بنوایی به عنوان نخستین تذکر 

کوشوید  او در  به  بان ترکی چغتایی، در احیا و تثبیت این  بان ادبوی موی   -دیگر آثار هراوان

انتخاب شاعران و شعرهایشان نیز به این مسأله عنایت داشته و تعودادی ا  شواعران معاصور    

اف او را ا  توان یاوی ا  اهود  است؛ به نحوی که میرا معطوف نظر خویش قرار داد   بانترک

بنیاد  بوان ترکوی    - بان معاصرآن هم به  بان ترکی و توجه به شاعران ترک-معاصرنویسی، 

چغتایی و تثبیت آن به عنوان یک  بان ادبی و به تب  آن، احیای ملیت ترکی در شومار آورد  
، 62، 68، 61، 60 ،21، 28، 22 :1898نوایی،  بان معاصر  نک  )برای اطوع ا  توجه نوایی به شاعران ترک

نفر اشار  کرد  است  برای آگواهی   89گویی   او به ترکی180، 124، 129 -122، 48، 76، 96، 92، 64، 69

 ( اللغتین همحاکما  طرهداری نوایی نسبت به  بان ترکی نک  

 

 سازی و تثبیت قدرت نویسی در گفتماننقش معاصر -7

بوی هورات، روابوط خاصوی حواکم بوود  در ایون        اد-هرهنگی در دربار حسین بایقرا و گفتمان

یاهتنود  پورور  موی  غیر   دانان وهایی مانند شعرا، خطاطان، نقاشان، موسیقیگفتمان سوژ 

و نوایی توانست اهراد بسیاری را به دربار و هرات باشاند  در دربار و شوهر   (؛186 :1898نوایی، )
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هوای خواص   ، تربیوت و شویو   سووژ   همثابو هرات، بسیاری ا  شاعران و دیگر اهراد هنرمند به

تیموری،   سخن گفتن و اندیشیدنشان ا  طری  گفتمان هرهنگی ادبی مسلط در دربار و دور

ها و اهراد وابسته به دربار هرات )و نوایی(، نهادهای آمو شی همین سوژ  هخل  شد  به واسط

 سان و هرات به دست نووایی ها و دیگر وقفیاتی که در خراخانقا  ،و تولید دانش مثل مدارس

نووایی، مبتنوی بور     هها و در  یر سوای ها در این ماانگرهت  سوژ احداث شد  بود، شال می

هوای  های خاص که به تأسی ا  هضای هرهنگی دربار هرات بود، به تولید دانشهمان ذهنیت

درسوی و  - هوایی پرداختند  رسواله  -مانند نقاشی، موسیقی، خطاطی، شعر - خاص این دربار

اموور در   هنوشوته شودند و همو    غیور   در باب عروض و قاهیه، معموا، موسویقی و   -غیردرسی

راستای گفتمان و قدرت دربار حسین بایقرا و هرد نخست هرهنوگ خراسوان و هورات یعنوی     

دربار حسین بوایقرا، یعنوی   « اصلی ادبی  وارسو با طرحهم»نوایی، قرار گرهتند  آثار ادبی نیز 

هظانه، معماسرایی و تتبعات و مجاوبات شعری، پدید آمدند و خود به آن شال همان غزل حا

 (20) و قواع دادند 

ای ا  ارتباطات آمو شی، هرهنگی، ادبی و مالی به وجود آورد  بوود  چنین هرایندی، شباه

داد؛ نهادهوای  کورد و پیونود موی   هایشان را بوه هوم نزدیوک موی    ها( و اندیشهکه اهراد )سوژ 

هوای ادبوی و   که محل تولید و مصرف دانش- با ارهای هراتهرهنگی و حتی کوچه آمو شی،

به با تولید گفتمان تیموری، دربار حسین بایقرا و نوایی پرداختنود  نووایی، بوه     -هرهنگی بود

اگور گفتموان سیاسوی     برد عنوان هرد نخست هرهنگ و ادب هرات، ا  چنین هضایی سود می

دهود و ا   ا  ادامه میتثبیت و با تولید شود، نوایی نیز به سلطه تیموری دربار حسین بایقرا

شود  شاید ا  این بحوث  این طری  سودهای هراوان اجتماعی، اقصادی و هرهنگی نصیبش می

بتوان اصرار نوایی را بر قبول ناردن حاومت استرآباد که مصادف بود با قدرت گرهتن هوردی  

 هاصووحات تمرکزگرایانو  » شیر ا  هرات ممان بوود علیبه ناع مجدالدین، درک کرد  با رهتن 

و به تبو  آن قودرت اقتصوادی نووایی بااهود  او بایود قودرت         ا  قدرت هرهنگی« مجدالدین

 کرد هرهنگی خویش را حفظ می

نویسوانی ا  آن  چندانی ندارد؛ چراکه توذکر    با این تفاصیل، نوشتن ا  گذشته دیگر هاید

و نفعی برای نوایی در ثبت ناع شوعرای متقودع متصوور    ( لو-له :1898 نوایی،) (21)اندسخن گفته

بایقرا و بوه تبو    نیست  پس باید اثری در باب معاصران نوشت  معاصرانی که به دربار حسین

گیرنود و در با تولیود آن   گفتموان قورار موی    هدر چرخ؛ اندآن نوایی، و حفظ قدرت او وابسته
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رهگذر ایشان، قدرت نوایی و متعلقات آن حفظ و به چرخه سزایی دارند  کسانی که ا  نقش ب

تووان در  نوایی را ا  تألی  کتابی در موورد معاصورانش، موی     اهتد  با چنین نگرشی، انگیزمی

روابط قدرت سیاسی و ادبی و اقتصادی تعبیر کرد؛ ا  معاصران نوشتن، نقش تثبیوت و   هسای

یوا یوک شخصویت هرهنگوی ماننود       -ایقراماننود دربوار حسوین بو    - با تولید یک نهاد قدرت

 (22)نوایی را دارد  شیرامیرعلی

 
 گیرینتیجه -8

چرخشوی در   هنقط النفایسمجالسنهم است که نوائی با تألی ِ   در بسترِ هرهنگی هرات سد

-های هرهنگیکند  نوائی کتابش را با انگیز نگاری )در قلمرو ایران هرهنگی( ایجاد میتذکر 

و اقتصادی، مانند وجاهت بخشیدن به دربار هرات و خود  به عنوان شخح  ادبی و سیاسی

ای شعر و پاسخ به نیا  ایشان، عنایوت بوه  بوان    نخست هرهنگی هرات، توجه به جریان تود 

های ادبوی رایوج آن رو گوار، و در نهایوت     نگر  سا ی برای این  بان و تثبیتترکی و هویت

 نویسد حفظ قدرت، معطوف به معاصران می

نویسد تا ناع شاعران معاصر ، در کنوار بزرگوان و   را برای این می النفایسمجالسنوایی 

او برای چنین کواری بایود   قدما بیاید و ا  این لحاظ دربار ادبی هرات در تاریخ جاودانه شود  

هایی که همه در راستای تثبیوت قودرت   نوشته و بنابراین الگویی و مؤلفهای معاصر میتذکر 

نویسوی هارسوی و   گزید  او با چنوین عملوی، بوه تواریخ توذکر      ادبی نوایی و هرات باشد برمی

خوود   ،تثبیت هرات و قدرت هرهنگی آن و به تبو   در نتیجه، بخشد نویسی شال میعصری

نووایی بوه     ادبی خراسوان و هورات، عوامول برانگیزاننود     هپیوستهمارتباطی به هنوایی و شبا

ی در موورد معاصوران، الگوو و    نووایی بورای توألی  اثور     ،سووی ت  در آناستألی  اثر  بود 

ماوانی و   موانی، هوم  ها، همنویس در گزار هایی همچون محوری بودن شخح تذکر مؤلفه

نوویس را در معاصرنویسوی   هایی کوه حضوور توذکر    مؤلفه گزیند های ارتباطی را برمیشباه

نخسوتین   همثابو را بوه  النفوایس مجالس چنین روشیکند  او با انتخاب تر میتر و هعالمتعین

اسوت   نویسوی و تواریخ آن توأثیر گذاشوته    بر تذکر و با چنین عملی  نویسدعصری می  تذکر

   شود های دیگر مشاهد  میهای تذکر تأثیری که بعدها در الگو و مؤلفه
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 هانوشتپی

به دالیلی کوه در  توان آن را هرچند این تذکر  به  بان ترکی چغتایی نوشته شد  اما می -1

در قلمورو هرهنگوی و    -الو  عصری ایرانی بوه حسواب آورد      نخستین تذکرپی آمد  است، 

شامل ناع شاعران و اشعار هارسی آنان است و  -؛ بسیاسی ایران آن رو گار به تألی  درآمد 

 است های هارسی ا  آن صورت گرهتهدر کمتر ا  چهل سال ترجمه -ج

هایی کوه در ایون مقالوه بوه آنهوا      هایی در دست هست؛ ترجمهترجمه النفایسسمجالا   -2

به دسوت علوی اصوغر حاموت بوه چوا         1898هایی است که در سال ترجمهاستناد شد ، 

دهود کوه   ترکی اثر نشان موی  هآنها با نسخ ههای موجود و مقایساست  بررسی ترجمهرسید 

)بورای اطووع ا    و نیا  به تصوحی  مجودد دارنود      ها چندان وهادار به متن اصلی نبود ترجمه

 ( 44-67 :1862بیدکی،   نک ،ها و ضرورت تصحی  این اثرکاستی
    Verboven & others, 2007نک  برای آشنایی بیشتر با مبانی نظری این رو   -8

شوود، عودع بررسوی ایون مفهووع در      هایی که مان  ههم دقی  معاصر میا  دیگر دشواری -2

اسوت؟  گرهتوه مورخوان و ادبوا قورار موی      تاریخ است  معاصر ا  چه  مانی مورد استفاد طول

هوای مودرن و   نظرگا  مورخان ادبی امرو  که مفهوع ادبیات معاصور هارسوی را در پوسِ دور    

نویسان صفوی و قجری که ادبیات عصر خویش کنند، با نگر  تذکر مدرن بررسی میپست

چوون   ایهوایی دارد؟ آیوا دیودگا  موورخ ادبوی     ها و تفاوتشباهتاند، چه کرد را بررسی می

معاصر با دیدگا  مورخ امورو ی یاوی اسوت؟ هور       دربار -االلبابلبابصاحب - محمد عوهی

کداع ا  اینها تحت چه شرایط و با چوه نگواهی بوه شوناخت ایون مفهووع در عصور خوویش         

 ادبی است  ین مفهوع تاریخمسائل نیا مند بررسی تاریخی ا تماع این ؟اندپرداخته

 :1847هتووحی،    کنو های نگار  تواریخ ادبیوات امورو     برای دیدن تحلیلی ا  دشواری -6

172-142  

نویسوی  نویسانی است که بر اسواس سونت توذکر    مقصود ا  مورخان ادبی گذشته تذکر  -9

نگاری اطوعوی  تادبیاهای جدید تاریخنسبت به نظریه و طبیعتاً عربی و هارسی کتاب نوشته

اسواس  نویسوانی کوه امورو  هوم بر    اند  بنابراین ممان است که این اصطوح بر تذکر نداشته

 نویسند، قابل اطوق باشد همان سنت می

ا   مان والدت همایون سلطان صاحبقران تا رو گار دولت رو اهزون که توا رو  شومار و   » -7

ی را کوه ایون هقیور نواع آنوان را شونید  و       اسوامی شوعرائ  انقراض جهان پایند  و برقرار بواد  

سورای  ه کسانی را که درک خدمتشان نمود  و اما ا ین دارهوانی بو  و  استخودشان را ندید 

سورای ذات ملاووتی   آنانی را که در این رو گار هرخند   ند  و مدیحهو  اندباقی ارتحال یاهته
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 ایهب  هر کداع ا  آنوان نمونو  آوری نمود تا ا  نتائج طباید جم باشند حضرت می صفات آن

 ( لو :1898نوایی،« )نوشته شود

اسواس  هوا و توواریخ ادبوی نیوز بر    و تعوداد هراوانوی ا  توذکر     (914)نگوار    االلبابلباب -4

  1822 ، نک  عوهی،اندبندی شد های سیاسی و ادبی بخشگرانیگا 

حوذف   هاریخی( را نتیجو هوای عموومی )تو   ها و مطالب تاراری تذکر توانیم رونویسیمی -6

حضور و درک مؤل  در بررسی احوال شاعران گذشته بدانیم  هرچنود نبوود مؤلو  در ایون     

نویسوان بوه   ها طبیعی و ناگزیر است، اما همین امر باعث شود  کوه تعودادی ا  توذکر     بخش

های مورخوان پیشوین نیوا ی احسواس ناننود و      خواندن دقی  و نقد آثار شاعران و گزار 

معوانی چنوین آهتوی را حتوی     لب را بی نقد و بحث در کار خویش بیاورند  گلچینهمان مطا

نویسوان منفعول   البته همیشه توذکر   پونج(  / 1 :1898)داند های عصری میگیر تذکر گریبان

 پردا ند؛ مانند تقی کاشی ها مینیستند و در مواردی به نقد دقی  اشعار و گزار 

هوا را تأییود کنویم  چراکوه هور      یم که صحت و سقم آن گوزار  با این مثال در پی آن نیست -10

سووگیری   -واسطهحتی بی- های تاریخیشود و در روایتگزار  ا  منظر راوی و روایتی بیان می

 های میان خودمان و واقعه هستیم نیز وجود دارد  ما هقط در مقاع نشان دادن واسطه

اسوت  نوک    نویسی معتقد بود در تذکر پیش ا  وی، عوهی نیز به حضور و درک مؤل   -11

     121 :1822 عوهی،

اسوت؛ بوه   ها ا  الگوی خوویش تخطوی کورد    حالناگفته نماند که نوایی در برخی شرح -12

عنوان مثال در مجلس سوع که ادعای نویسند  مبتنوی بور دیودن و مو موت شواعران ایون       

، 228: 1898نووایی،    کنو )اسوت  مجلس است، تعدادی شاعر هستند که مؤل  ایشان را ندید 

267 ) 

مترجموان اسوت، در شومار      ودکوه اهوز  مجلس نهوم و بهشوت هشوتم بوه دلیول ایون       -18

 است نیامد 
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بینید و در نخست نسبت شاعران خراسانی با شاعران غیرخراسانی را می نموداردر  -12

رهایی به دوع شه نمودار است  دربعدی سهم شاعران هر منطقه نشان داد  شد  شال

هستند که  اند  این دو شال حاکی ا  آناند که بیشتر ا  یک نفر شاعر داشتهحساب آمد 

خصوص خراسان بزرگ نشو و نما  مین بهنوایی به شاعرانی که در مناط  شرقی ایران

 است  اند، توجه ویژ  مبذول داشتهیاهته

69%

31%

                
 

 
و -مؤل  ایشان را دید  نسبت به شاعرانی که مؤلو  آنهوا را ندیود      تعداد شاعرانی که -16

تووان  بیشتر است  ا  هموین تعوداد موی    -هم نامشان در دو مجلس نخست ثبت شد  عموماً

 وضوح مشاهد  کرد اهمیت مؤل  و حضور و درکش را در ثبت شاعران معاصر به
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 الشوعرال  توذکر ق، مطربوی سومرقندی در   672 مذکر احبواب خاری در نثاری ب احتماالً -19

 اند ق ا  این الگو تأثیر گرهته1019 االشعارهخوصق، و تقی کاشی در 1018

پرسوند رنسوانس ا  چوه چیوز؟     ای موی بر سر اصطوح رنسانس اخوتوف اسوت و عود     -17

سوش نیسوتند، ولوی شواید       اگرچه نگارندگان در مقاع پاسخ به ایون پر (22 :1866)سابتلنی، 

رو هسوتیم   هادب بوا طلووع یوک رنسوانس روبو       بتوان چنین پاسخ داد که حداقل در حوو  

پیش ا  این عربی  بان علم و دانوش بوود اموا در ایون      :رنسانس ا   بان عربی به  بان هارسی

های اصولی علوم و هرهنوگ    دور  وجاهت پیشینش را ا  دست داد و  بان هارسی وارد کانون

حامرانی مغووالن، هنور     بر عاس دور :مغول  رنسانس ا  وض  ناخوشایند هنر در دور شد 

خصوص در  مان شاهرخ و حسین بایقرا بسیار مورد توجه قرار داشوت و  تیموری به  در دور

نشوینی شوعر و انحصوار آن در    اهراد  یادی به سمت هنر کشید  شدند  رنسانس ا  برج عواج 

ای معودود بوه شومار    بودنود و عود   خح کوه بیشوتر دربواری    ای معلوع و مشو دستان طبقه

چنوین    شعر به سومت و ن و قاهیوه   هآمدند  رنسانس ا  تعری  شعر و سنگین کردن کفمی

ای هضای شعر و شاعری تغییر کرد  شاعران تود  تحوالتی در قرن دهم به بار نشست و کاموً

 اوج رسید تخیل خالی بود به  ه یاد شدند و شعر وقوع که ا  حلی

است  توضی  ایناوه موا   نشان داد  شد  مجالسدرصد منتخاب شعری  نمودار ذیل،در  -14

 النفوایس مجوالس ایوم  اگور اشوعار    ها آورد بیتبندها را در شمار تکسه مقط  و بند ترجی 

کوه تعوداد   مشهود است  چنان ها کاموًبیتبررسی شود، سمت و سوی نوایی به گزینش تک

 60بیت است که نسبت به کل ابیات منقوول در اثور، بویش ا      680چیزی حدود ها بیتتک

شوود چنوین   آیود، موی  به دست می النفایسمجالسدرصد است  با عنایت به شواهدی که ا  
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رایی در ایون دور  موورد توجوه    سو خصووص مطلو   بیت گویی، بهنتیجه گرهت که نفسِ تک

را در سبک موسووع بوه هنودی،     بیتیاهتن تک توان سرآغا  اهمیتاست، تا آنجا که میبود 

 بیت در اواخر قرن نهم دانست اعتنای بیش ا  حد به مطل  و تک
 

     
  

     
  

    
  

    
  

      
  

          
  

    
   

 
 

اسوتفاد  کورد  مقصوود ا  ایون      «گرایوی همه»ا  اصطوح  «گراییتود »جای توان بهمی -16

شوعر و شواعری اسوت  بعضوی ا      اصطوح، هجوع تعداد  یادی ا  اقشار مختلو  جامعوه بوه    

علم عاری بودند و به سرودن مصراعی مو ون  هخواستند ا  حلیاهرادی که ا  این اقشار برمی

مورد نظر ما نزدیوک اسوت، بوه      که به دور العاشقینعرهاتکردند  صاحب و مقفی اکتفا می

ر تربیوت  اى دوى اگرچوه دقیقوه  »کنود:  بایقرا اشار  می حسین  انفااک شعر ا  علم در دور

گفت ا شعر را ا  علم جدا کرد و هرکس که مصرعى مو ون مىاهل سخن مهمل نگذاشت، ام

ان اهتاد  لهذا امرو  بدان درجه رسوید  کوه   نمود تا شعر به خسیسان و نامستعدتربیت او مى

ه علووع  شود  و قبول ا  او موردع اول متوجو     باعث خوارى و سر نش، بلاه موجب عار و ننگ

لهذا آن قسوم جماعوت     [ند]هرمودمی  کماالت تماع گشته، آخِر ارتااب شعر مىشد  در ج

نودرت  یاى بها اگرچه شاعر بسیار به هم رسید، امشدند که شاید و باید  بعد ا  میر ا پیدا مى

همچو آن گرو  شد و اگر شخصى هم به غلط در میان آن  مر  حاصل شود طرداً للبواب، ا   

  ( 1198 /2 :1846بلیانی، اوحدی حسنی)« اهد بودقدران و ردشدگان خوبى

  استبود  1869سلطانی،  :این منب قالب هاری و  بانی این بندنوشت به تأسی ا   -20



 26   9318بهار و تابستان ، اول هدور، چهارمسال  /نقد و نظریه ادبی  عطفی در معاصرنویسی هنقط النفایسمجالس

 

های ادبوی مفیود نباشود     همیشه چنین نیست که ا  گذشته گفتن در با تولید گفتمان -21

اسواس جریوان ادبوی وقووع     رگذشوته را ب  ق(1019)االشوعار هخوصو  ق(604) العشاقمجالس

 اند خوانش کرد 

  874-872 :1866ای نک  هتوحی، برای آشنایی با یک نمونه ا  چنین چرخه -22

 

 منابع
بخوش دوع  بوا تصوحی  و حواشوی و      ،هورات  هروضات الجنات هی اوصاف مدین  1886  ع ،اسفزاری

 اماع  تهران: دانشگا  تهران   ک ع تعلیقات

  صواحباارى و آ   تصحی : ذ ،عرهات العاشقین و عرصات العارهین  1846  ت ،ىبلیان حسینى اوحدى

 تهران: میراث ماتوب   1جهخراحمد  

 ابوالقاسمی  تهران: ماهی   ر  ع هترجم ،ادبی همبانی نظری  1861    ،برتنس

 هنامووه هخووری هووروی )نخسووتین ترجموو  ضوورورت تصووحی  انتقووادی لطووای    1862    ،بیوودکی

  44-67 (:77)8، تاریخ ادبیات  س نوایی(النفایمجالس

هخوری   هنامو تحقی  در کانون ادبی هرات با تایه بور تصوحی  انتقوادی لطوای       1867  وووووووووو 
 دانشگا  هردوسی مشهد مشهد:   دکتری هرسال ،هروی

    تهران: علمی حاکمی  تصحی  ا ،بهارستان  1897ن   ،جامی

تهوران:    2ج ،سویاقی دبیور    یور نظور ع   ،سیر هی اخبار اهراد بشرالتاریخ حبیب  1888غ   ،خواندمیر

 خیاع 

 لیدن: بریل   براون  و اهتماع ا یبه سع ،الشعرال  تذکر  1666دولتشا  سمرقندی  

 تهران: سخن  ،تاریخ ادبیات هنظری  1847ع   ،هتوحی رودمعجنی

 تهران: سخن  ،صد سال عش  مجا ی  1866   وووووووووووووووووووو

چووا  و  همشووهد: مؤسسوو  عباسووی ج  هترجموو ،امیرعلیشوویرنوایی و رو گووار او  1866ا   ع ،سووابتلنی

 انتشارات دانشگا  هردوسی مشهد 

 ،قدرت، گفتمان و  بان )سا وکارهای جریان قدرت در جمهوری اسومی ایران(  1869    اع ،سلطانی

 تهران: نی 

تهوران:   (   پایان قرن هشتم تا اوایل قرن دهم هجوری ا)  2 ج ،تاریخ ادبیات در ایران  1892ذ   ،صفا

 هردوسی 

 لیدن: بریل   براون  ا اهتماعو  سعی به ،االلبابلباب  1822ع   ،عوهی

 تهران: سنایی   1ج  ،های هارسیتاریخ تذکر   1898  ا ،معانیگلچین
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 روشی منوچهری حامت  تهران: کتابف  ا  بسعی و اهتماع ع ،النفائسمجالس  1898ا   ،نوایی

 صدی   تبریز: اخترمحمد اد   ، مقدمه، تصحی  و تحشیه حمحاکمه اللغتین  1847  ووووووو 

  رانیهرهنگ ا ادیتهران: بن ج 2بلدروف    ا  یتصح  ،یالوقا  یبدا  1826    ،واصفی
Verboven, K. & Carlier, M. & Dumolyn, J. 2007. "A Short Manual to the Art of 

Prosopography". Prosopography Approaches And Applications: A Handbook, 
London: University of Oxford . 

 

 

 


