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 چکیده
شتوانۀ محتوایی و مهمی برای کتاب هایتذکره سی پ شمار می های تاریخفار شی از ادبیات به  آید و همواره بخ
ستخراج میهای تاریخ ادبیاتی از اطالعات تذکرهداده های ادبیات های فارسی در تاریخشود. محتوای تذکرهها ا

های فارسی کمتر تاثیر پذیرفته است. تذکرههای فارسی از فارسی رسوخ یافته اما متاسفانه ساختار تاریخ ادبیات
سی بدون لحاظ ظرفیت های فکری، شاید بتوان یکی از دالیل آن را تمرکز بر الگوهای غربی تاریخ ادبیات نوی

ست. تحلیل روش نگارش تاریخ تذکرهفرهنگی و روش سی دان شان میشناختی ادبیات فار سی ن دهد های فار
های نویسااان پیشااین اساات. او در گزارش تراحو و ااواا شاااعران مولفهتذکره گلچین معانی یک پله باالتر از

صوا بومی کمک کند. در این تواند به تدوین نظریۀ تاریخ ادبیاتای را لحاظ کرده که میتازه سی مبتنی بر ا نوی
فارساای های مقاله، پس از اسااتخراج موا اات انتقادی گلچین معانی در دو مجلد، شاایوش نگارش تاریخ تذکره

شنهادها  شده و با تکیه بر آن، این پی ست؛ موا ت انتقادی گلچین معانی از ابعاد مختلف تحلیل  شده ا سی  برر
ست: اهتمام شده ا شکل بومی آن ارائه  سی در  شتر برای طرح نظریۀ تاریخ ادبیات نوی  نقد ارائۀ در و تمرکز بی

 ادبی؛ اهتمام آثار تاریخ نگارش و مکتوب آثار محدودتر و متمرکزتر مسااتدا؛ بررساای و علمی شااکل به نقد
 است؛ تحدید آن عوامل از یکی هابندی تقسیو کثرت که مبااث بیان شیوش در گمراهی و ابهام زدودن بر بیشتر
تمرکز  بیشتر؛ قوت با آثار شاخص هایویژگی بررسی منظور به ادبی تاریخ مطالعات اوزش شدن ترتخصصی و

شتباهات بر کردن شنهادهایی دادن و آنها نواقص رفت و هاپژوهش ا  ها،داوری در خطا بروز از ممانعت برای پی
 .مبااث طرح و هاتحلیل انتقادها،

 
 های فارسی، اامد گلچین معانی، تاریخ ادبیات.، تاریخ تذکره: تذکرههاکلیدواژه

 
 

 . مقدمه1
شمار می ست. برای مثاا یکی از رود و از دیرباز در کانون روش از ارکان مهو هر علو به  شته ا توحه متفکران قرار دا

محورهای اساسی برای تقسیو بندی علوم روش هرعلمی بوده است. پس از ارسطو، ابن سینا، خوارزمی و دیگران، از 
سبتا طوالنی اوایل قرن هجدهو طبقه بندی و تفکیک علوم از یکدیگر از سر گرفته شد و در قرن نوزدهو با وقفه ای ن

سته شدبد شری تبدیل  سائل معرفت ب شاخه های آن به یکی از حدی ترین م صر اهمیت 1ندی علوم و  . در دورش معا
 رود.عنوان یکی از شاخه های مهو علمی به شمار میشناسی بهاین مو وع تا حایی ست که روش

شبرد اهداف هر علو در رشتۀ زبان و ادبیات فارسی بد ین مو وع توحه به رغو اهمیت روش و روش شناسی در پی
چندانی نشده است. با توحه به اینکه روش شناسی در شکل حدید و دانشگاهی خود از کشورهای غربی برخاسته و 
منطبق بر علوم و فرهنگ آنان شاکل گرفته و بالیده اسات  اروری اسات با  اروریات و اقت اائات فرهنگی ایران 

ها برای تحقق این هدف تحلیل و تبیین مبانی ز مهو ترین گاماسالمی بویژه زبان و ادبیات فارسی سازگار شود. یکی ا
 بومی روش و روش شناسی است. برای تبیین این مبانی  روری است دو کار صورت پذیرد:

 های مهمی که به دست محققان بومی انجام شده استخراج شود.روش پژوهش .1
 تبیین گردد. آرا و دیدگاه های متفکران ایران اسالمی در باب روش شناسی شرح و .2
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شد تا با مطالعۀ موردی       سی»روش تحقیق و تألیف و تحلیل پژوهش اا ر می کو هدف « تاریخ تذکره های فار
ستخراج شواهدی از منابت فارسی، معیارها و اصولی بومی را برای نگارش تاریخ ادبیات  نخست را محقق کرده و با ا

 مطرح کند. 
 

 ضرورت تحقیق. 2
 توان به این نکات اشاره کرد: های فارسیپرداختن به تحلیل روش نگارش تاریخ تذکرهدر بیان  رورت 

 ادبیات نویسی؛تقویت نگرش تحلیلی و پویایی در اوزش تاریخ .1
 شناختی ادیبان و محققان ایرانی با اایای نظرات آنها؛ممانعت از فراموشی دستاوردهای علمی، ادبی و روش .2
 زی مبتنی بر مبانی بومی؛پرداتقویت کمی و کیفی نظریه .3
 های علمی با اقت ائات فکری و فرهنگی ایران اسالمی؛خوانی پژوهشهو .4
 تقویت استقالا فکری و فرهنگی. .5
 نگاری با استقباا پژوهشگران از نظریات بومی.رونق بیشتر تاریخ ادبیات .6

ساا       سط اامد گلچین معانی در  ست، تنها 1347کتاب مذکور که تو شده ا سی  تألیف  کتاب موحود در زبان فار
زمینۀ تاریخ تذکره های فارسااای اسااات و به همین دلیل اهمیت زیادی دارد. افزون بر آن، نگاه محققانه، تحقیق  در

 روشمند و نتایج ارزشمند و موثر موحب شده است که اهمیت این اثر دوچندان گردد.

دقت تبیین و تحلیل شود تا راه را برای کتاب مذکور بهبنا بر آنچه گفته شد  روری می نماید روش پژوهش در       
های یک روش تحقیق های فارساای هموار شااود و هو چنین ویژگیهای دیگر در زمینۀ تاریخ نگاری تذکرهپژوهش

 بومی در زبان و ادبیات فارسی شرح و تبیین گردد.
 

 . تذکره3
ترین منابت موحود در باب توان مهوها را میتذکرهرود و تذکره نویسااای یکی از انواع تاریخ نگاری به شااامار می

های الزم برای تبیین و تدوین شاعران، نویسندگان و آثار آنها دانست. عالوه براین، بخشی اعظو و بسیار مهو از داده
صل میتاریخ ادبیات از تذکره شعرا میها به اا صر در ااواا  مفهوم دانند اما آید. گرچه برخی، مطالب تذکره را منح
سیت سیار و ست: تذکرهتذکره ب شاعران و طبقات مختلف حامعه از تر ا سندگان،  شرح ااواا یا آثار نوی ها دربردارندش 

 پادشاهان و ملوک گرفته تا عارفان و زاهدان و.. هستند.
سفینهحنگ      شاعران نیز مطاها و  شعار در باب ترحمۀ ااواا  شعری را نیز اگر افزون بر گزیدش ا شته های  لبی دا

شند می هایی را از ادیبان و آثار ادبی در خود حای ها گزارشها به شمار آورد. شماری از تذکرهتوان در زمرش تذکرهبا
احتماعی عصر خود اند و رویی  ف ایادبی و  ف ایها برآمده از های ادبی، تذکرهداده اند؛ نظر به این چیستی تذکره
 ها چنین است:د. بر این مبنا عوامل موثر در پیدایش تذکرهدر تاریخ و رویی در ادبیات دارن

ف ااای ادبی: این ف ااا ناظر به ف ااای فکری ااکو بر حامعۀ ادبی هر دوره اساات که ساانت ها، پسااندها و . 1     
 تاثیرنویس نیز تحتکند. تذکرههای آثار ادبی را تعیین میها و دیگر مؤلفهها، قالبناپسااندها، مو ااوعات، م اامون

 کند.آید، اثر خویش را تالیف میهمین ف ای ااکو و آثاری که در دا آن پدید می
ست. . 2      ف ای احتماعی: این ف ا ناظر به ف ای فکری کل حامعه بوده و تحت تاثیر اوادث تاریخی احتماعی 

ست. نویس نیز نپذیرد و تذکرهگیرد و تاثیر میمعموال ف ای ادبی از ف ای احتماعی تاثیر می اگزیر از این دو ف ا ا
سته اند  )شفیعیون، برای مثاا یکی از این تاثیرات را تعیین سطح توقعات مخاطب در چرخۀ عر ه و تقا ای ادبی دان

شتری را می(12: 1393 سویۀ این دو ف ا . هرچند مو وعات بی توان بر این مطلب افزود ولی به هر ترتیب ارتباط دو 
 آشکار است.

 شود:ی ادبی بر تذکره نویسی در چند محور دیده میتاثیر ف ا     
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ند: تذکرش دیده، الف( انتخاب دوره      های تاریخی: برخی تراحو فقط شااارح ااواا معاصاااران را دربردارند مان
شاهنامه، آیین اکبری، تاریخ ابراهیمی،  صاف البالد، پاد صور، رااه القلوب، او شاهی؛ تذکرشم تذکرشراهب، تذکرش قطب

 سند، خالصه االخبار فی بیان ااواا االخیار.تاریخ 
شعرا، تذکرش امروهه، مرآت الخیاا،      سروی، تذکره ال شتگان را نیز در خود دارند مانند: تذکرش خ و برخی ترحمۀگذ

مجاس العشاق، مجمت الف ال، رساله برهمن، عرفات العاشقین و عرصات العارفین، لب االلباب، کلمات الشعرا، کعبه 
، طبقات اکبری، مآثر رایمی، خیرالبیان، خالصااه التواریخ، منتخب التواریخ، تاریخ «منتخب»خالصااه االشااعار عرفان،

 راقو، حامت مفیدی.
گیری ادب فارسی ذکر کرده اند و تعدادی ها زندگانی و آثار ادیبان را از ابتدای شکلدر دستۀ دوم بع ی از تذکره    

 ی نیاورده اند.های ابتدایی مطلبنیز در باب دوره
شتن تذکره، ف ای ادبی ااکو تعیین       به هر ااا آنجا که تذکره نویس مخیر است در انتخاب ادوار ادبی برای نگا
 هایی را انتخاب کند.کند که او چه دوره یا دورهمی
ها تراحو ادبا در تذکره ب( انتخاب آثار ادبی و تراحو ادبا: ف ای ادبی هر دوره در اینکه کدام یک از آثار ادبی و     

 کننده دارد.ذکر شود، نقشی تعیین
ها افزون بر ذکر شرح ااواا و بیان اشعار و آثار، نقد و تحلیلی نیز ج( نقد و تحلیل آثار و اشعار: در برخی تذکره     

الشاااعرا و تاریخ  های آتشاااکده، تذکره. به طور مثاا در تذکره(2: 1388)امامی، شاااوددر باب اشاااعار و آثار ارائه می
ها به طور مسااتقیو نمایانگر ف ااای فکری ااکو بر حامعۀ ادبی ها یا نقدهای فارساای چنین اساات. این تحلیلتذکره

)فتوای، خوردها چنین مو ااوعاتی یعنی نقد و تحلیل، کمتر به چشااو میروزگار تذکره نویس اساات. البته در تذکره

توان وحوهی لی تعریف نشده است: اما از همان اندک مقداری که هست میبه دلیل آنکه ماهیت آنها تحلی (195: 1387
 از ف ای ادبی آن دوره را دریافت.

 توان وحوه اهمیت تذکره نویسی را چنین برشمرد:بر اساس آنچه گفته شد می     
 به دست دادن اطالعات تاریخی در باب افراد و آثار؛. 1    
 احتماعی؛ ایف ایجاد زمینه برای شناخت . 2    
 .دبیف ای افراهو آوردن بستری مناسب برای تبیین . 3    
هایی ها به مثابۀ پل، تذکره(47 /1382)فتوای، نماید بدان حهت که فهو حامعه شااناختی از شااعر مخیل دشااوار می     

سازد. بر این مبنا ر میهستند که راه را برای درک و دریافت ف ای ادبی و احتماعی و به تبت آن، فهو متون ادبی هموا
ای رمزگذاری شده از اطالعات ادبی، تاریخی، احتماعی و... دانست که بعد از گشودن توان مجموعهیک تذکره را می

های های مذکور به دست خواهد آمد؛ برای مثاا از بررسی تذکرهرمز آنها نتایج مطلوبی در تحقیقات هر یک از اوزه
 را تبیین کرد: توان چنین مو وعاتیادبی می
 گروه مخاطبان ادبیات در هر دوره؛ .1
 سیر تطور پسندها و ناپسندهای ادبی؛ .2
 نظریات ادبی موحود در هر دوره؛ .3
 معیارهای زیباشناختی هر دوره؛ .4
 سیر نقد ادبی؛ .5
6. ... 
به اایا ترین منابت در تحقیقات ادبی هستند که  روری ست اهتمام بیشتری نسبت ها از مهوتذکره بر این اساس      

صورت گیرد. چنان سخه خطی به دانیو بخش زیادی از این تذکرهکه میو پژوهش بر روی آنها  سوت ن ها هنوز از ک
 اند و اطالعات مهمی که در آنها ست هنوز بر بخش معظمی از اهالی ادبیات پوشیده است.در نیامده
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ها اندکی در محاق افتاده اند، اما تذکره« نگاریتاریخ ادبیات »گرچه با پیدایش نساال حدید تذکره نویساای یعنی      
از _ها ویژه با رویکردهای حدید و بررساای و تحلیل تذکرهها همچنان افظ شااده اساات و بهارزش و اهمیت تذکره

تر شود. افزون بر آن، پرداختن تواند بسیار پررنگها میحایگاه و نقش تذکره _منظر وحوهی که پیش از این تبیین شد
 نماید:های فارسی از حهات زیر  روری میکرهبه تذ
شناخت از تذکره. 1     سترش اوزش نظریۀ تاریخ ادبیات و نظریۀ ادبی: باالرفتن  عنوان یکی از ذخایر تاریخ به_ها گ
صورت ظرفیت ادبیات برای باعث می _ادبی سترش یابد و به این  شود تا اوزش  نظریۀ تاریخ ادبیات و نظریۀ ادبی گ
 یابد؛بااث تازه و کاربردی افزایش میطرح م
 (18: 1387)فتوای، عر ه نمودن تاریخ ادبیات در عرصه ی حهانی . 2    
 شناخت نظریات موحود و رایج در باب ادبیات هر دوره؛. 3    
 های مختلف؛شناخت گروه مخاطبان در دوره. 4    
 ابی به حایگاه علمی و ادبی آنها؛ایجاد زمینه برای بررسی صحت مطاالب مولفان و دستی. 5    
 های مختلف؛شناخت سیر تطور تفکر ادبی در دوره. 6    
 شناخت اندیشه ااکو بر تذکره نویسان و سطح خواستاری و توقعات در گفتمان ادبی.. 7    
 کرد.توان لحاظ بسته به حایگاهی پژوهشگر  برای تذکره نویس قائل باشد، فواید شناختی بیشتری را می    

 

 های فارسیتاریخ تذکره. 4
های فارسی یکی از آثار مهو در اوزش تاریخ و ادبیات است. این اثر تنها تحقیق کامل و مستقل در اوزش تاریخ تذکره
ست. تا پیش از این تاریخ تذکره شار نیافته ا شی نظیر آن انت ست و قبل و بعد از آن تاکنون هیچ پژوه سی ا های فار
اند و بعد از آن نیز ها حای داشتهکردند در زمرش تذکرهکه تاریخ ادبیان و آثارشان را شرح و بیان میهایی تحقیق کتاب

سل مذکور اثری در باب خود اندک سی حای خود را به تاریخ ادبیات نگاری داد. در هیچ یک از دو ن اندک تذکره نوی
سان دیده نمیها و تذکرهتذکره های فارسی که عالوه بر اهمیت مو وعی، در تذکرهشود؛ مگر همین کتاب تاریخ نوی

های اصلی کتاب دورش گذار از تذکره به تاریخ ادبیات نیز نگاشته شده است. افزون بر آن، روشمندی یکی از مشخصه
 گوید:ها در دنبالۀ آن پدید آمده است. گلچین معانی دربارش روش نگارش خود چنین میاست که بع ی پژوهش

سی دقیق و ارزیابی و نقد تذکرهو اما ا»     ها خزف را از ینکه نگارنده به فکر چنین تألیفی افتاد حز آن نبود که با برر
سرگرانی  شد و از گمراهی و  شاعران با صل بازناید تا راهنمای پژوهندگان در ااواا  صیل را از ناا گهر حدا کند و ا

صران  ها اعو از قدیو و حدید نظریبرهند، و در کار نقد تذکره شتباهات معا شتباهکاری گذشتگان که باعث ا حز به ا
 پنج( /1: 1363)گلچین معانی، « شده است نبوده.

 های فارسی اشاره کرده است؛ از حمله:عالوه بر این، گلچین معانی در مقدمه به ابعاد گوناگونی از تاریخ تذکره     
 داشتن ارزش کتابشناختی )همان: شش(؛ -
 الشعرا بودن)همان(؛اوا عصری و تذکرهتراحو معتبر و منقوا از منابت دستهاشتماا بر  -
 داشتن ترتیب الفبایی )همان(؛ -
 ها )همان(.داشتن فهرست سنواتی از  اسامی تذکره -

های فارساای. بخش دوم: کتاب اا اار شااامل دو بخش اساات؛ بخش یکو: تذکره»کند که چنین تشااریح میهو     
ی از آنها در بیان ااواا شااعران سات و در هر دو بخش نکات ذیل ملحوظ بوده و مذکور افتاده هایی که فصالکتاب
 است:
نام کتاب، نام مؤلف، تاریخ تالیف، سبب تالیف، روش نگارش، تعداد تراحو، اسامی صاابان تراحو )در صورتی       

ست شعرای که در فهر شده بوده(، مآخذ و منابت مؤلف دربارش  شر ن سمتی از هر ها منت صالت تمام یا ق سلف، ذکر ا
نویساااان در  گزارش ااواا انگاری تذکرهنظر یا ساااهل تذکره، نظر انتقادی دربارش ارزش و اعتبار هر یک، بیان دقت
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Column1

سخه شواهدی از هر مورد، معرفی ن صی ایران و های خطی موحود در کتابخانهشاعران با ذکر  صو های عمومی و خ
سایر تذکره های حهان باسایر کشور شعار و  شرح ااواا و منتخبات ا سخه،  شماره و مشخصات هر ن سان.ذکر  «  نوی

 )همان: پنج و شش(
شیوه، اکایت از وقوف گلچین معانی به های برحستۀ تاریخ تذکرهاذعان به ویژگی       سی در مقدمه بدین  های فار
 ارد.شده برای نگارش کتاب دتعیینگیری از روشی مشخص و از پیشبهره
 توان ارزیابی کرد:های فارسی را از این وحوه می رورت نگارش تاریخ تذکره     
دهد. های الزم برای تدوین تاریخ ادبیات را تشااکیل میها بخش مهمی از دادهشاادن تاریخ ادبیات: تذکرهغنی. 1     

آورد و به دو طریق به غنای تاریخ و میها را فراههای فارسااای نیز مواد هام برای تحقیق در باب تذکرهتاریخ تذکره
 کند:ادبیات کمک می

ها به تکمیل و های فارسی عالوه بر ارائۀ اطالعاتی دربارش تذکرهتر: تاریخ تذکرهتر و علمیطرح نظریات مستدا -    
ینۀ تاریخ ادبی تر را برای گنجتر و موثقهایی مطمئنپردازد و به این صااورت دادهتصااحیح برخی نقایص آنها نیز می

شتوانه سو، تاریخ ادبیات یکی از پ شمار میفراهو میآورد. از دیگر  صلی در طرح نظریات علمی و ادبی به  رود. های ا
شد، نظریات علمی و ادبی و نتایج به هر میزان که منابت تحقیق و داده صحت و درتی برخوردار با های تاریخ ادبی از 

ها و منابت های ااصال از تذکرهگیرد. اصاالت دادهتر و علمی تری را به خود میای مساتداااصال از آنها نیز وحهه
کند. به این ترتیب ای که رویکرد کاربردی دارند، اهمیت بیشاااتری پیدا میتاریخ ادبی برای طرح نظریات علمی ادبی

 انجامد.نش ادبیات میها به تکامل و ارتقای کیفی داها در قالب تاریخ تذکرهتکمیل و تصحیح اطالعات تذکره
های فارساای بسااتری ساات تا ها با پرداختن به تمامی تذکرهنویساای: تاریخ تذکرهشااناخت ساایر تکامل تذکره -      
 واسطۀ آن، سیر تکامل سنت تذکره نویسی در طی ادوار مختلف بررسی شود.به
سان بارویکردهادریافت معیارهای زیباشناختی: هریک از تذکره.  2     شته یی که در پرداخت و تدوین تذکرهنوی ها دا

 کنند.های مختلف منعکس میاند، معیارها و اصولی زیباشناختی را از حامعۀ ادبی در دوره
 

 های فارسی . جامعه آماری در تاریخ تذکره5
تذکرش فارسی که فراوانی آنها بر اساس سده ای  2 537های های فارسی مشتمل است بر است بر ویژگیتاریخ تذکره

 که تألیف شده است چنین است:
 های مختلفها در سدهتعداد تذکره: 1جدول 

 14 13 12 11 10 9 8 7 6 سده

 201 151 72 58 33 7 2 1 4 فراوانی

 
یافته اسااات؛ البته اختصاااا   14و  13های های سااادهبر این اسااااس بخش مهمی از این کتاب به ذکر تذکره      
 ها ست و بیشتر در دست مؤلف بوده است.تر از سایر سدههای موحود از این دو سده طبعا فراوانتذکره

 توان سیر تذکره نویسی در زبان فارسی را چنین ترسیو کرد:با اتکا به این آمار می
 ها با گذر زمان: رشد کمی تذکره1شکل 
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سدش دهو به بعد به تعداد تذکره         شت. به طوری که در  شمگیری دا سترش چ صفویه به بعد گ سی از دورش  نوی
های بعد بویژه قاحاریه این سیر کماکان های فارسی پیش از سدش دهو تذکره نوشته شده و در دورهمجموع همۀ تذکره

سدش چهارهو  ست. برخی 201ادامه یافت. به طوری که از  شده ا شناخته  سیر را می تذکره  توان چنین از دالیل این 
 برشمرد:

سط یافت. بدین . 1     شعر نیز ب سترش مخاطبان  شد و گ شاعران افزوده  شعر، تعداد  شدن  صفویه با عمومی  از دورش 
شاعری به عنوان یکی از مهو شعر و  شد و از ترتیب  ترین ارکان فرهنگ توده در شکل گیری گفتمان احتماعی ظاهر 

 پسندها و ناپسندهای مخاطبان تازه، خود نقشی کلیدی در حریان شعر پدید آورد.سوی دیگر 

شرح        شوند تا هو  سی عالقه مند  سبت به تذکره نوی سان بتدریج ن شد ادیبان و تاریخ نوی سبب  این مو وعات 
 .های ادبی پدید آورندااواا و آثار ادیبان را ثبت و  بط کنند و هو برای مخاطبان عام گلچین

شد و به همین . 2     صفوی و قاحار مواحه  شده بود با اقباا ااکمان  سی که از دورش تیموریه آغاز  سیر تاریخ نوی
 رود نیز رواج و رونق یافت.دلیل تاریخ نویسی که یکی از اقسام آن تذکره نویسی به شمار می

 رد:توان از وحوه گوناگون بررسی کهای مذکور در این اثر را میتذکره     
 تذکره اشاره شده است. 264صراات به محل تالیف و تدوین های فارسی بهمنطقۀ حغرافیایی: در تاریخ تذکره. 1    
شته  33تذکره در هند و  101تذکره در ایران،  130 ستان و قاهره نگا سکو، افغان ستان، عراق، ترکیه، م تذکره در ازبک

 شده است.

صری بودن: بر مبنای. 1     سته بندی خود گلچین معانی در مقدمۀ کتاب، تذکره عمومی و ع ستۀ عمومی د ها به دو د
های چهار و پنج(. کیفیت آماری این دو گروه در تاریخ تذکره/1، 1363شااوند )گلچین معانی،و عصااری تقساایو می
 فارسی بدین شرح است:

ها: عمومی و عصری بودن تذکره2جدول   

 عصری عمومی
490 47 

بندی بر اسااااس بندی در تاریخ ادبیات و البته تذکره نویسااای، دورههای دورهدانیو، یکی از شااایوهمیچنانکه        
 (151 -147 :1387ک: فتوای، .)ر های اکومتی بوده است.سلسله

شده، در باب  537از مجموع          سلۀ اکومتی تذکره به 47تذکرش بررسی  سل شعرا به  ست که  شده ا صریح بیان  ت
های تاریخی که ای ویژه به میان نیامده اساات. این دورهتذکرش دیگر، ذکری از ساالسااله 490ولی دربارش  منتسااب اند

 ای اکومتی هستند به این شرح اند:همنتسب به سلسله
اکبرشاااه تا زمان تألیف. ساالطان اسااین میرزابایقرا تا معاصاار مؤلف. عهد زندیه تا زمان تألیف. دوره غزنویه تا       

یف. عهد فتحعلی شاااه تا زمان تألیف. عصاار منوچهری تا زمان مؤلف. زندیه تا زمان تألیف. صاافویه تا زمان زمان تأل
سالمی تا دوره سلجوقیه. زندیه تا قاحاریه. عهد حهانگیر تا عالمگیر  تألیف. عهد منوچهری تا زمان تألیف. آغاز عهد ا

د شاه. هالکوخان تا زمان شاه اسماعیل ما ی. کیومرث پادشاه. عهد حهانگیر تا حلوس محمدشاه. بهادر شاه تا محم
شاه عالو و سالطین معاصر. شاه عباس ما ی. دوره ناصری. عهد سامانی. عهد اورنگزیب عالمگیر  تا پایان زند. زمان

 پادشاه. صفویه. تیموریه. قاحاریه. اکومت کرمانشاهان و کردستان
ستقل و  منی بودن: تذکره. 3       ستقل م شاعران را در خود های م صرفا ااواا و آثار  ست از آثاری که  عبارت ا

های  منی آثاری ست که بخشی از آنها به شرح ااواا و آثار ادبا شاعران اختصا  حای داده اند و منظور از تذکره
بندی ن دستهرسد ایهای دیگر آن، به اشعار و تراحو ادبا پرداخته نشده است. به هر ترتیب به نظر مییافته و در بخش

ساختار تذکره ساس بخشکه بر مبنای  سیار مهو بوده که وی ا شده، در نظر گلچین معانی ب بندی کتاب را به ها ارائه 
 ها بر پایۀ این دسته بندی به این صورت است:. تفکیک آماری تذکره3دو مجلد بر پایۀ آن استوار ساخته است
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 ها: مستقل و ضمنی بودن تذکره3جدول 

 تذکره ضمنی مستقلتذکره 
317 220 

شاعران و  256در این میان        صا  یافته  26تذکره به ذکر تراحو  سندگان اخت شاعران و نوی تذکره به ذکر تراحو 
تذکره تراحو شعرا در کنار سایر طبقات احتماعی آمده است. بع ی از تراحو مختص سالطین است و  234است. در 

شاعر  شن گویی با این توحیه که  ست. ازحمله دربارش تذکرش گل شان در قالب تذکره آمده ا شرح ااوال هو بوده اند، 
سایر طبقات احتماعی عبارت اند از: عرفا، ف ال، علما،  شاه قاحار و فرزندان اوست.  محمود که دربارش ااواا فتحعلی

سادات، فرزندان اعیان، فقها، اولیا،  سران، ائمۀ دین،  شاهان، مف شایخ، وزرا، پاد سفه ارباب م رحاا، نقبا، ق ات، فال
 نویسان.نغمه، مغنیان، نقاشان، مصوران، منجمان، هنرمندان، اطبا و خوش

سبات احتماعی: خلق و تولید بع ی تذکره. 4       صیتاثرپذیری از منا شخ های احتماعی ها متاثر از وحود بع ی 
ست؛ به طوری که تذکره صریحا این مو وع را عنوان کرده ا ست. و طبعا با انگیزهنویس  های مختلفی همراه بوده ا

 ها به این صورت است:کمیت و چگونگی نمود این مو وع در تذکره
 های اثرپذیر از مناسبات اجتماعیکمیت و کیفیت تذکره :4جدول 

 فراوانی عناوین

 24 شده بهتقدیو

 4 مخاطب به

 9 مصدّر به

 16 به دستورِ

 10 به نامِ

های تاریخی مختلف در روند کمی و کیفی ها، وحود مراکز قدرت در بازهشده از تذکرهاساس وحوه بررسیبر        
ها موثر بوده است. چنانکه امایت دستگاه گورکانیان از زبان فارسی باعث شد تا بع ی از آثار ادبی و هنگارش تذکر

ادبی و احتماعی آنجا پدید آید. عالوه بر این، تولید آثار ها در هند و دربارش ادبای هندی و با تبعیت از گفتمان تذکره
شود ها محسوب میادبی و ا ور شاعران در دوران اکومتی خا ، به عنوان معیاری برای انتخاب تراحو در تذکره

شی محوری را در خلق تذکره سی، نق سیا ستگاه  صورت د سی ایفا میو به این  چنین وحود مراکز کنند. هوهای فار
باعث شده تا در هر دوره، تذکره نویسان در کنار تراحو ادبا تراحو پادشاهان، وزیران، عرفا، ق ات، فقها و ...  قدرت

سیاست و قدرت تا به  ستگاه  را نیز ذکر کنند و اتی بخش اعظو تذکره را به ذکر تراحو آنها اختصا  دهند. نفوذ د
ها و به تبت آن، کیفیت نگارش دهی به تذکرهر شکلمنصب دهای صاابرود که وحود برخی شخصیتآنجا پیش می

آنها اثرگذار اسااات. به این ترتیب تاثیر گفتمان احتماعی و تحوالت سااایاسااای احتماعی بر گفتمان ادبی و سااانت 
 گردد.نویسی روشن میتذکره

 

 های فارسیهای انتقادی گلچین معانی در تاریخ تذکره. دیدگاه6
شد تاریخ شاره  شتر ا سی در دورهتذکره چنانکه پی شد که میهای فار توان آن دورش گذار از تذکره به تاریخ ای تألیف 
شرقان تاریخ ادبیات نامید. از آن دوره اندک ست شنایی ادیبان با روشهای م سی رنگ باخت و به دلیل آ اندک تذکره نوی

ریخ ادبیات که از آن دوره تا امروز ادبیات نویساای در کانون توحه آنها قرار گرفت. گرچه شاامار زیادی از کتابهای تا
سی در زمرش همان تذکره شنا شده اند از ایث روش  های تذکره با تاریخ ترین تفاوتگیرند اما مهوها قرار میتألیف 

 توان چنین برشمرد:ادبیات را می
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از وحوه شاااود ولی در تاریخ ادبیات سااایر تطور ادبیات در تذکره شااارح ااواا و گاه آثار ادیبان بیان می .1
 گردد.گوناگون تبیین می

یات از تاریخ ادیبان و تاریخ آثار به مثابۀ تذکره را می .2 توان تاریخ ادیبان یا تاریخ آثار نامید ولی تاریخ ادب
 گیرد.ابزاری برای شرح و بیان سیر تطور ادبیات بهره می

مهو در تاریخ ادبیات نگاه  تذکره معموال فاقد نگاه تحلیلی و انتقادی اسااات درصاااورتی که یکی از ارکان .3
 رود.تحلیلی و انتقادی به شمار می

بدون روش علمی تدوین شااده ولی تاریخ ادبیات به طوری روشاامند و  _به تعبیر امروزی_تذکره معموال  .4
 کند.ها و تحوالت ادبیات را شرح و بیان میکوشد سیر دگرگونیعلمی می

شود اما رایط و او اع سیاسی، فرهنگی، تاریخی و... توحه نمیدر تذکره به عناصر فرامتنی ادبیات از قبیل ش .5
 در تاریخ ادبیات نگاری یکی از محورهای اصلی، مو وعات فرامتنی مذکور است.

شان نمی .6 شریح و تبیین آنها تذکره به ارتباط بین آثار و مبااث بینامتنی توحهی ن دهد اما این مو وعات و ت
 رود.مار میاز حمله ارکان تاریخ ادبیات به ش

      های فارسااای را در دهۀ چهل هجری شااامسااای به نگارش درآورد؛ یعنی زمانی که گلچین معانی تاریخ تذکره      
های تاریخ ادبیات نویسی در غرب آشنا شده بودند. این آشنایی ها و شیوهادیبان و محققان ادبیات در ایران با دیدگاه

شش شده بود. گرچه در های هرمان اته، یان ریاز طریق کو سی ایجاد  پکا و ادوارد براون در نگارش تاریخ ادبیات فار
های انتقادی و تحلیلی نماید اما چنان که خواهد آمد دیدگاههای فارسااای نوعی تذکره مینگاه نخسااات تاریخ تذکره

ته از دیگرسو بدان حهت ای معموا به شمار آورد و البتوان آن را تذکرهگلچین معانی در این اثر چندان است که نمی
سایر مؤلفه صحت دادهکه  ست، در زمرش های تاریخ ادبیات را ندارد و نیز در  سبتا زیادی وارد ا های آن هو ایرادات ن

توان این اثر را ادفاصااال بین تذکره و تاریخ ادبیات گیرد. بر این اسااااس میهای تاریخ ادبیات نیز حای نمیکتاب
دیدگاه تحلیلی یا انتقادی بیان شده  523بودن آن بسیار بیشتر است. در این اثر مجموعا  دانست که البته صبغۀ تذکره

ست که از آنها  شده و مابقی انتقادات  140ا سبت به آثار و افراد مطرح  نکات منفی  _انتقاد 383یعنی _انتقاد مثبت ن
 مربوط به آثار و افراد را تبیین کرده است.

 

 . تعریف نقد7
بر اساس  4است، ارزش گذاری مبحث نقد تعاریف بسیاری مطرح شده است. تعریفی که اکنون مدنظردربارش چیستی 
ست که در اوزهمعیارها و ارزش ستندهایی  الواقت در این مقاا، نقد با تکیه بر نظریات . فی5های مختلف، متفاوت ه

ارد کرده گاه مستقیما متوحه افرادی ست های فارسی وادبی مطرح نیست. انتقاداتی که گلچین معانی در تاریخ تذکره
که مؤلف، کاتب، فهرست نویس، شاعر و مصحح بوده اند و گاه بدون اشاره مستقیو به افراد، انتقادات را متوحه نهاد 

ها، نقد نقد ها گردانده اساات.در این کتاب در مواحهه با نقدهای ادبی موحود در تذکرهو مؤسااسااه و یا آثار و نسااخه
سی هدف صورت نگرفت ست. نقد کتاب ناظر به برر ست. عالوه بر این، نقد کتاب و نقد ادبی متمایز از یکدیگر ا ه ا

سنجیده  صیات مادی کتاب،  صو سبک، خ سازمان کتاب، زبان و  ستفاده از مراحت کافی و الزم،  سنده، روش او، ا نوی
حتوا و سااابک متفاوت تالیفات، نقد و و از آنجا که م (253: 1386)پرهام و دیگران، های دیگر اسااات شااادن با نوشاااته

شاهی، همان :شود شود، بع ی انتقادات در اوزش نقد ادبی وارد میهای متمایزی را موحب میارزیابی . نقد (29)خرم
  (261کوب، همان :)زرین «شناخت ارزش آثار ادبی و شرح و تفسیر آنها»ادبی عبارت است از 

 

 بندی انواع نقددسته. 8
 شود:بندی میانتقادی گلچین معانی و مو ت هریک از آنها به این صورت دستههای دیدگاه

 الف. نقد علمی:
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 .نقد ساختاری: نقدهایی که مربوط به ساختار عینی کتاب و کیفیت چینش احزا است. به صورت: .1
صحح         شتن مقدمه حامت: م شاعر(282، 281 /2( )681 /2)دا شتن مقدمه ممتت:  صحح (340 /1). دا . ناتمام (589 /2)م

اواشی  (281.282 /2). داشتن اواشی مفصل و ممتت: مصحح (170 /2)بودن دیباحه: محک الشعرا نسخه کنابخانه ملک 
سیار مفید: مصحح (289 /1)بدون حنبه انتقادی: مصحح  شتن اواشی و تعلیقات: (840. 839 /2( )80 /2). تعلیقات ب . ندا

. (471 /1( )719 /1( )502 /1( )555 /1). اشتباه در فهرست نویسی: مؤلف (339 /1)مؤلف بدون فهرست: (. 411 /2)مصحح 
. اشتباه در ذکر ترتیبات ( 741 /1)بی دقتی در تنظیو تراحو: مؤلف (. 307 /2)خطا و تقسیمات عصری و طبقاتی: مؤلف 

 /1)بدون رعایت ارف دوم و سوم: مؤلف داشتن ترتیب الفبایی(. 315 /2( )359 /1)بدون ترتیب: مؤلف(. 515 /2): مؤلف

. رعایت (176 /1). نداشااتن ترتیب تاریخی: (176 /1)داشااتن ترتیب الفبایی بدون ترتیب تاریخی: مؤلف  (.751 /1( )650
تاریخی: مؤلف یا مؤلف  (.731. 730 /2)قدمت  تب  کا تاب:خود گلچین شاااک کرده،  یب ک قل ترت باه در ن  /2)اشااات

. اساان کار در ذکر تاریخچه (90 /2)اتمه در فهرساات: لطایف الخیاا نسااخه کتابخانه ملک.نداشااتن دیباحه و خ(615
عدم وحود خارحی مآخذ ذکر شاااده:  (731. 730 /2)مآخذ نفیس: مؤلف  (.688 /1)برای هر قصااایده و قطعه: مؤلف 

شده بعنوان ماخذ: مؤلف (20 /1)مؤلف ( 618 /2( )9 /2). ذکر نکردن منابت: مؤلف (590 /1).  عدم رحوع به کتب معرفی 

 /1)کامل نبودن منابت : مؤلف  (.307 /2( )751 /1( )147 /2( )483 /2( )281: 1( )211. 210 /1( )81. 80: 1( )670 /1( )620 /1)

 /2( )456 /2)ف . اسااتفاده از منابت معتبر: مؤل(607 /2). اشااتباه در کیفیت نقل منابت: مؤلف (196. 195 /1( )618 /1( )281

ستفاده نکردن از منابت مهو و معتبر: مؤلف (404 صورت گرفته: مؤلف((265 /2). ا . 514 /2)ذکر نکردن تمامی تقلیدهای 

ته: مترحو (.515 . (515. 514 /2)ذکر نکردن تمامی شاااروح: مؤلف (. 515 /2)نیفزودن بر ذکر تقلیدهای صاااورت گرف
. تطابق نداشااتن عنوان و (645 /2) ق نداشااتن فهرساات و متن تراحو: کاتبتطاب (.411 /2)نداشااتن غلط نامه : مصااحح

تطابق نداشاااتن عنوان و محتوای ترحمه: (. 697 /1( )669. 668 /1( )279: 1( )150 /1( )81. 80 /1)محتوای کتاب: مؤلف 
و بدون معیاری خا : انتخاب تراح(. 170 /2)ذکر تراحو تکراری و با اختالف: مؤلف  (.858. 857 /2( )848 /2)مؤلف 
(. 169 /1)آوردن اشاااعار هزا و رکیک: مؤلف  (.434 /1). انتخاب خوب اشاااعار: مؤلف (171. 170 /2( )697 /1)مؤلف 

 (.66 /1) . نداشتن شعر خوب: شاعر(153. 152 /1( )186 /1( )364 /1) آوردن شعر سست: مؤلف
 

 .  ضبطی:9
 . به صورت:ها ستنقدهایی که مربوط به کیفیت  بط نوشته 

ها: مؤلف  نام   (،213. 212 /2( )848. 847 /2( )148 /2( )147. 146 /2( )83 /2( )26 /2( )148 /2( )170 /2)مغلوط نوشاااتن 
شتن تواریخ: کاتب  (.6 /2)کاتب شعر: مترحو  (.538 /1( )577 /2) مؤلف (،468 /2( )670 /1)مغلوط نو شتن   /2)مغلوط نو

 /2( )493. 492 /2( )399 /2( )308. 307 /2( )286 /2( )264 /2). مغلوط نوشتن نام کتابها: مؤلف (90 /1( )88 /1)، مؤلف (507

مصحح و مؤلف  (،747 /2( )411 /2) ، مصحح(459)چاپ مغلوط: مترحو  (.236 /2)مغلوط نوشتن فهرست: مؤلف (. 501
. (608 /2)ریخ نسخه متعلق به دکتر مهدی بیانی .  نسبتا کو غلط بودن: خالصه التوا(350 /1). انشا غلط: مؤلف (500 /2)

از قلو افتادن عبارت: مصحح   (.310 /2( )81 /2( )195 /1). مؤلف (500 /2)از دست رفتن صورت اصلی عبارات: مترحو 
سقطات با توحه به عرفات: مؤلف (649. 648 /1)،کاتب (81 /2) شتن  سقطات و اختالفات در مقابله  (.80 /2). دا شتن  دا
شاه محمد عطاء الرامن کاکوی با سید  سخه دری:   /1( )484 /1( )229. 228 /2)خوش خط بودن: کاتب  (721. 720 /1) ن

 (.213 /1) بد خط: تذکره اسینی طبت سنگی در لکهنو (.352 /1)خط پخته: مؤلف  (.600
سته .2 اریخی و ادبی مطرح های افراد بوده و در باب مبااث تنقد محتوایی: نقدی که ناشی از  عف یا قوت دان

 شده است.

 در مبااث تاریخی به صورت:      
( 325 /1( )310 /1( )123 /1( )116 /1( )105 /1( )544. 543 /1( )92. 91 /1( )470 /1) اشااتباه در ذکر شاارح ااا: مؤلف      

(1/ 510( )1/ 602 .603 ( )1/ 619( )1/ 620( )1/ 621( )1/ 643( )1/ 719 .720( )1/ 752( )2/ 752 .753( )2/ 181 .182( )2/ 511 )
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همۀ تذکره  (.213-201 /1). مصحح  (323 /1)صااب فهرست تذکره کاظو  (.26 /2( )854 /2( )823 /2( )516 /2( )512 /2)
صر ما  سان و محققان ع شتباه در ذکر زمان تألیف کتاب: مؤلف (.157. 156 /1)نوی ( 619 /1( )236 /2( )155 /2( )377 /1) ا

. (363 /2( )693 /2( )518 /2( )25 /2( )683 /2( )556 /1)اشتباه در ذکر زمان اتمام کتاب: مؤلف  (.518 /2( )517 /2( )134 /2)
( 685 /1( )668. 667 /1( )638. 637 /1( )490 /1( )271. 270 /1( )  90 /1( ) 9. 8 /2)اشاااتباه در ذکر زمان فوت افراد: مؤلف 

. معترض نشدن به (508 /2)مؤلف  (668. 667 /1)تکرار اشتباه در ذکر مبااث تاریخی: مؤلف  .(26 /2( )516 /2( )148 /2)
شتباه تاریخی مؤلف: مترحو  شتباه در ذکر زمان تولد مؤلف: مؤلف  (.513 /2)ا شتباه در ذکر زمان در (715. 714 /2)ا . ا
 /1)اشتباه در اساب ماده تاریخ: مؤلف  (.607 /2) از قلو انداختن وقایت: مؤلف (272. 271 /1)دست تألیف بودن: مؤلف 

 .داشااتن دقت و صااحت در ذکر اوادث تاریخی: مؤلف (231. 230 /2) مطالب خوب تاریخی: (.283 /2( )707 /1( )281

 (.292. 291 /1( )648. 647 /1) فاقد دقائق تاریخی: مؤلف(. 816 /2) . بدون ارزش تاریخی و سندیت: مؤلف(513 /1)
 ر مبااث ادبی به صورت:د     

سخه ها: مؤلف ساب کتابها و ن شتباه در انت  /1( )617 /1( )282 /1( )281 /1( )399 /2( )715 /2( )157 /2( )555: 1( )239 /1)ا

شعار: مؤلف (. 38. 37 /1( )67 /1( )622 /1( )621 /1( )620 ساب ا شتباه در انت  /2( )392 /2( )481.482 /2( )413 /2( )26 /2)ا
560 .561( )1/ 87.88( )1/ 147 .148( )2/ 148( )1/ 212 .213( )1/ 281( )2/ 148( )2/ 308( )1/ 340( )1/ 610 .611( )1/ 620( )1/ 
(. 642. 641 /1)اشااتباه در انتساااب تخلص: مؤلف (. 753. 752 /1( )719 /1( )686. 685 /1( )669 /1( )667 /1( )641: 1( )621

. اشتباه در مرتبط دانستن دو کتاب: مجلد دهو فهرست (502 /2)ه ها: فهرست نویسان اشتباه در تشخیص ترتیب نسخ
شگاه تهران شتباه گرفتن افراد با هو: مؤلف ( 89. 88 /2) کتابخانه مرکزی دان شترگربه به  (.6 /2). ا ساب کردن کلمه  ا

اشتباه در تشخیص مصرع و (. 546 /1) . پی نبردن به دقائق شعر: مؤلف(651 /1)معنای نامتناحس بعنوان یک اثر: مؤلف 
شته (.648 /1) مطلت: مؤلف شعرا: مؤلف به کار نیامدن نو صور  (.303 /2)ها دربارش زندگی  شاعر ت شاعر را چند  یک 
 (.643 /1)چند شاعر را یک شاعر تصور کردن: مؤلف (105: 1( )57 /1)کردن: مؤلف 

 نقد زبانی: نقدی که با توحه به معیارهای دستور زبان و بالغت مطرح شده است. به صورت:   .3

ستوری: مؤلف       ست خوانی نام  (.437 /1) عف تألیف و قواعد د زیاده روی در کاربرد مترادفات و کمک در در
لفاظی: مؤلف  (.720 /1). کاربرد زیاد لغات هندی: مؤلف (517. 516 /2) . ترحمه اشااتباه عبارت: مترحو(6 /2)ها: مؤلف 

شعار عربی: مؤلف(203 /2( )205 /1). اطناب: مؤلف (688 /1( )74 /2( )307 /2) شتن حامعیت، (74 /2)  . تمثل زیاد به ا . دا
بودن و خالی از ساااده  (.417 /2( )170 /2)نثر منشاایانه:  (.759 /2)نثر فصاایح: مؤلف   (.18: 1)لطافت و بالغت: مؤلف 
شیانه: مؤلف سرگرم کننده: مؤلف  (415 /2) تکلفات من شیرین، دلچسب و  ساده: (812 /2)ساده بودن، روان،  . نگارش 

 /2). ساااده، بی تکلف و موحز بودن: مؤلف (575 /2). ساااختگی، پیچیده و غیرقابل اسااتفاده بودن نثر: (303 /2)مؤلف 

ست: مؤلف (253 سی یکد شتن به فار شاعر (68 /1). نو شاعر  (292 /2). لطف کالم:  ساده:   /1). دارای طبیعت روان و 
193) 
کند؛ بع ااای نقد اخالقی: نقدی که با توحه به آثار، نکاتی اخالقی در رابطه با پدیدآورندگان آنها مطرح می .4

 متوحه اخالق احتماعی و برخی متوحه اخالق ارفه ای ست.
شتن مطالعات عمیق: مؤلف        شتن مطالعات عمیق: مؤلف(731. 730 /2)دا سواد: مؤلف  (.719 /1( )723 /1) . ندا بی 

 /2(. )342 /1( ) 224. 223 /1(. )618 /2)انتحاا اثر: مؤلف  (.481 /2)اعتماد داشااتن زیاد از اد به اافظه: مؤلف  (.816 /2)

. زیاده (513 /1)تذکره نویساای: مؤلف زیاده گویی خارج از وظایف  (.148 /2) انتحاا نظر شااخص: مؤلف(. 549 /2( )395
خارج شدن از بحث و ااشیه رفتن: مؤلف  (.546 /1) روی در مسائل شخصی و خارج از وظیفه تذکره نویسی: مؤلف

 /1) . اظهار بی اطالعی از صاابان تراحو بدون تحقیق کردن و با بی توحهی به وظایف تذکره نویسی: مؤلف (230 /2)

. داشااتن تعصاابات و اغراض مذهبی در (604. 603 /1)بی امانتی کردن خارج از وظایف تذکره نویساای: مؤلف  (.678
سزا گفتن و تهمت زدن: مؤلف شته ها، نا صی نبودن: مؤلف(796، 795 /2) نو شخ . گاهی دنباا (62 /2) . دنباا اغراض 

تخطئه  (.50 /2)از روی غرض: مؤلف تخطئه کردن شااخص  (.135 /2) اغراض شااخصاای و مطالب ناروا بودن: مؤلف
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نقد نقد: نقد به  (377. 376 /2)اظهار عقاید به صورت اهانت آمیز: مؤلف  (.799 /2)کردن شعر: کنگره نویسندگان ایران 
شعرا: مؤلف  صاف نکردن در ذکر ترحمه  ست. ان شده که دربارش نفائس المآثر انتقاد کرده ا  (.379. 378 /2)بداؤنی وارد 

ستانی: مؤلف بی ارادت شده که گفته خان  (660 /1)ی نکردن خان آرزو به واله داغ ستانی وارد  نقد نقد: نقد به واله داغ
آرزو اخال  ندارد و ترحمۀ او را نیاورده است. نقل دو اثر غیر مرتبط به کار تذکره نویسی به پاس دوستی با مؤلف: 

 (211 /2). ثبت کردن اشعار به نام پسرش: مؤلف (653 /1)مؤلف 

. خودنمایی و خودسااتایی کردن: (617 /1) تتبت بودن: مؤلف. کو(669. 668 /1)فحاش، هجاء و هتاک بودن: شاااعر      
  (.36 /2)مؤلف 
های مختلف احتماعی و فرهنگی احتماعی: این نقد با نگاهی کالن به تبیین حایگاه و ارزش اثر در عرصاااه. 5    

 پردازد. به صورت:فرهنگی می
های نظیر بودن از حنبه. کو(231 /2)ارائه شاارح روشاان و صااریح از او اااع روای و فکری و فرهنگی: مؤلف      

سی، تاریخی، حغرافیایی، طبیعی، علمی، ادبی و تراحو انتقادی رحاا: مؤلف شناخت (459 /2) سیا . منبت خوب برای 
. نمودار روشن از ااواا روای، احتماعی، (231 /2)تاریخ فرهنگ و او اع روای آسیای وسطی: مذکر ااباب نثاری 

دارای حنبه تاریخی هنری ادبی، ماخذ نفیس برای مطالعات  .(233 /2) علمی و ادبی آن عصااار: مذکر ااباب نثاری
ساله قا ی اامد سخن:  مؤلف (731. 730 /2) زندگانی هنری ایران: ر ستانی و خرافی در  صبغه دا شتن  . 230 /2). دا

 (322 /2)د تاریخی حغرافیایی: منتخب الفصحا داشتن فوای (.231

شه. 6     صر و کلی مطرح میکلی صورت مخت شیوش شود و میای: این نقد با تعابیر قالبی و به  توان آن را تحت تاثیر 
 . به صورت:  6ها دانستانتقاد در تذکره

سرایان همدان با      سخن شمیر (87 /1)ارزش بودن: بزرگان و  شعرای ک سیار مفید با ارزش: تذکره  . ممتاز و (292 /1)ب
 (707 /1). مختصر ولی مفید و دقیق: سرو آزاد(600 /1)بسیار مغتنو: خالصه الکالم 

 ب( غیر علمی:
شاهدات شخصی گلچین معانی بیان می شود. به اخالقی: نقدی که در باب اخالق احتماعی افراد بوده و با توحه به م

 صورت:
های بی دریغ گلچین: محقق دکتر اامد شاااه شااایسااته سااپاس گزاری نکردن در رساااله دکتری با وحود کمک    

 (.182 /2)هندی
توان های گلچین معانی آثار ادبی و غیر ادبی از هو تفکیک نشااده اند برای انتقادات وی نمیاز آنجا که در ارزیابی    

شخص کرد که نقد ادبی از نقد غیر اد ستقیما مرزی را م ساختار نقد گلچین حز در مواردی که م شد.  شده با بی حدا 
 شوند، صورتی درهو تنیده از نقد ادبی و نقد کتاب است. شعر یا شاعر نقد می

 

 تحلیل روش نقد. 10
سبک معموا انتقاد کردن، گلچین معانی روش صورتحدا از  هایی متمایز از دیگران را در طرح مبااث انتقادی ها و 

 بسته است:بکار 

های انتقادی از سااایر افراد و منتقدان مسااتقیما نقل میشااود بطوریکه امکان تطبیق مقایسااه: در این روش بحث. 1
 (409-408 /1)شود. دادن آنها با یکدیگر برای خواننده فراهو می شود. و در پایان نتیجه گیری به مخاطب واگذار می

شرح ااا در . 2 صحیح: در این روش یک  شابه اش (657 /1)کتابهای مختلفت سخه های م  /1)و یا یک کتاب با ن

شتباه  بط ( 721. 720 سته از گزاره ها/ عبارات که به ا شود. هو چنین در مورد آن د صحیح می شده و نقد و ت سه  مقای
 شده اند، گاه با تطبیق دادن با نسخ دیگر و گاه با احتهاد محقق تصحیح می شود.

های مختلف برند.برای ایجاد لحن و القای حنبهقد ادبی لحن برای گفتار غیر ادبی به کار میتوحه به لحن: در ن. 3
از این امکانات بهره می برند: تلقین کلمات، توحه به ثبت کالمی زبان، اساااتفاده از تاثیراتی که سااااختار حمالت، 
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. گلچین معانی  (414: 1383)داد،می آورند. موسیقی کالم، آرایه های بیرونی و درونی و نشانه های تاریخی و ادبی پدید
( 176 /1( و )721 /1)رک. با نحوش چینش کلمات، آهنگ کالم و انتخاب کلمات لحنی انتقادی را به زبان منتقل می کند. 

(1/ 213) 
 

 تحلیل کیفی نقد. 11
با توحه به بساااامد و  توان از دو طریق تحلیل کرد: اوا، روش کمی که در آنمبااث انتقادی گلچین معانی را می

صل میآماری که از داده صورت میها اا شاخص شود، تحلیل و بررسی  گیرد. دوم، روش کیفی که در آن عالوه بر 
های فارساای شااوند. در کتاب تاریخ تذکرهنیز لحاظ می« بزرگی»و « شاادت»، «حهت»آماری، معیارهایی تحت عنوان 

شد. نظر به مؤلفههای انتقادی گلچین معامو ت از دیدگاه 523 سی  صورت نی برر شده، تحلیل آنها به این  های ذکر
 خواهد بود:

 نقد به شکل منفی گفته شده است. 383نقد به شکل مثبت و  140های حهت: گزاره    
 شدت: به طور کلی بیان گلچین معانی شدت ندارد ولی در موا عی دست شمار، کالم وی شدت پیدا کرده است.    
ساا این تذ»     ست بطوریکه از کثرت اغالط بهیچ  1292کره ب سیده ا سیار مغلوط و بدخطی ر سنگی ب در لکنو بطت 

 .( تذکره اسینی213 /1)« وحه قابل استفاده نیست و عدمش به ز حود است
ترحمۀ میرمحمدخان از طرف وزارت فرهنگ )سابق( بسیار مغلوط و بی قاعده.. با تصحیح و تعلیق حواد فا ل »     
س سوایی از کار  1340اا ب سیده بطوریکه در تاریخ مطبوعات ایران هیچ کتابی باین ر سیار مغلوطی ر شمسی بچاپ ب

شی و  ست و از اوا صحیح  شعر  صحیح و  صحیح، نامه  ست. چیزی که در آن نمی توان یافت کلمه  در نیامده ا
 .( تذکره هفت اقلیو411 /2)« تعلیقات هو اثری در آن مشهود نیست

سه بین دو یا چند اثر دیده میبز       سبی و مقای شکل ن شود و بندرت نیز انتقادات در رگی: نظرات انتقادی گاه به 
 شوند:مقیاسی وسیت و بطور مطلق مطرح می

 (491 /2)ترین و معتبرترین تاریخ بیست ساله صاابقران ثانی: پادشاهنامه عبدالحمید الهوریحامت     
 (730 /1)اا از محمود میرزا قاحار: مؤلف ترین شرح انوشتن دقیق     
 (499 /2) ترین تاریخ ادبیات: تاریخ ادبیات صفامفصل     
 (424 /2)آوردن شرح ااا فرصت اسینی شیرازی از همه کاملتر و دقیق تر: نامه فرهنگستان     
 (220. 219 /2)قبلی: مؤلف  هایتر )مذکر ااباب نثاری(نسبت به نوشتهتر بودن مقاله تازهتر و مکملمفصل     
 (607 /2)ااسن التواریخ:  12خالصه التواریخ درقیاس با حلد 5تر بودن مطالب حلد تر و کاملدقیق تر، حامت     

 (683 /2)های قزوینی و الهوری: عمل صالح آوردن نکات دقیق تر، تراحو بیشتر و بهتر درقیاس با پادشاهنامه    

تر از عبرت نایینی نسبت به تذکرش مختصر شعرای کرمانشاه و کتاب ادبیات معاصر: و کامل ترآوردن ترحمۀ اصیل    
 (36 /1)مدینه االدب 

 (657 /1)تر آوردن ترحمۀ فقیر عباسی نسبت به سایرین: مؤلفمفصل    
 

 گیرینتیجه. 12

شاره چنانکه سی هایتذکره تاریخ شد ا صلی فار و  حدید شیوش به که هاییادبیات تاریخ وها تذکره میان ست ادفا
شته غربی آثار از متاثر شتن با معانی گلچین. اندشده نگا  بندی اطالعاتدسته به روشمند صورتیبه ذهنی ان باطی دا

اتی نقد نقد  .اساات کرده انتقاد شااواهد ارائه و علمی نگاه لحاظ شااجاعت، نهادها با و افراد آثار، از اساات؛ پرداخته
شاخصۀهرچند به ست.  سیار محدود در این اثر راه یافته ا شتر انتقاد که صورت ب  در این اثر مجّدانه بود منتقد ذوق پی

 .است یافته بازتاب رسمی و مستدا علمی، شکلی در
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برای طرح روشاای یابد، بازتاب می نویساای ادبیات تاریخ نهایتا در تذکره مقولۀ تطور با قبوا این گزاره که ساایر    
سی مبتنی لحاظ  برای ذیلهای شاخصه های فارسی، تاریخ تذکره روش موردی مطالعۀ بر بومی در تاریخ ادبیات نوی

 :شودمی بعدی پیشنهاد در آثار

 مستدا؛ و علمی شکل به نقد نقد ارائۀ در و تمرکز بیشتر اهتمام -

  ادبی؛ رآثا تاریخ نگارش و مکتوب آثار متمرکزتر و محدودتر بررسی -

یکی از عوامل آن  هابندی تقساایو کثرت که مبااث بیان شاایوش در گمراهی و ابهام زدودن بر بیشااتر اهتمام -
  است؛

صی و تحدید - ص سی منظور به ادبی مطالعات تاریخ اوزش شدن ترتخ  قوت با آثار شاخصهای ویژگی برر
  بیشتر؛

 در خطا بروز از ممانعت برای پیشااانهادهایی دادن و آنها نواقص رفت و هاپژوهش اشاااتباهات بر تمرکز -
 مبااث. طرح و هاتحلیل ها، انتقادها،داوری
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