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امر معاصر :از سَیالیت تا تَصَلـٌب در گذر زمان
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چکیده
گزارشهایی که همعصررا محتمرک کانراای ای و

بت کردهااد بیمرتر ای ای که یکدست

بانرند ،سیالااد و محل تنش و تعارض .برعکس ،تذکرهاویسا ادوار بعد به سمت گزینش
روایتی واحد رفتهااد .ای تعارضات مورخ ادبی را با اگراای دربارۀ و اقت گزارشها مواجه
خواهد کرد .ای مقاله ابتدا چندگااگی گزارشها همعصررا محتمرک را بررسی میکند و
س ر س حرکت ها را به سررمت قیعیت امررا خواهد داد .تناقض موجود در گزارشها
اخست برخاسته و متأ ر ای متغیرهایی چو یما  ،مواضع گفتماای و مناسبات میا دو سویۀ
معاصررت اسرت .هرچه ای رویگار محتمرک فاصر ه میگیریک ،تذکرهاویسا با بت روایتی
واحد ای یادگی و  ،نراخصۀ نررت او را به مر یهسرایی صرف تق یل دادهااد .ای امر در
ار تاریخ ادبی امروی ایز ممرررود اسررت .ای تحقیقات فرایند تیور گزارشها مربوط به
محتمرک را به پرسرش اگرفتهااد .محتمرک ناعر چندوجری است درواقع و فروکاسته در
تاریخ ادبیات .بنابرای اعتبار و جرا نرررمولی اترات پس ای گذر یما  ،در مورد و محل
تردید اسررت .ییرا تق یلگرایی موجود در تاریخ ادبیات منجر نررده نررررت نرراخ

و

مر یهسررایی بانرد و فردیت خ اقش پونریده مااد .نراعراای چو محتمک را باید در گذر
یما بررسی کرد تا بالندگی و مااایی ایما به عنوا رویدادها ادبی رون گردد.
کلیدواژهها :محتمک کاناای ،تذکره ،معاصرت ،تاریخ ادبیات ،تذکرهاویسی.
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نمارۀ سوم

طرح مسئله

گزارشها تذکرهاویسررا در بارۀ یادگی و هنر همعصررراامررا بخش اصر ی معرفت تاریخ ادبی ما را
برمیسرایاد .اما واقعیت

اسرت که گزارشها همعصررا ای نرخصیت مفله همزمااما و وجوه

هنر کار او چندا یکدسرررت و هماهنی ایسرررت و بسرررا که تعارضها و تناقضها ییاد در
گزارشها به چمک میخورد .حتی ای

یما تا امروی پیوسته دستخوش تغییر و تبدل نده است.

تذکرهاویسررا هکعصررر با محتمررک کانرراای ( 332 -390ق) اترات گوااگوای در گزارشها
خویش در برارۀ او بیرا دانرررتهااد .ایمرررا هرچند در محدودۀ یماای ایک قر و همزما با محتمرررک
ییسرتهااد ،اما گزارههایمرا یکدسرت ایست .عدها محتمک را ناعر جوا که نعر معمولی دارد،
معرفی کردهااد (سررراممیریا ،999:329 ،قزوینی ،)454-455:331 ،یکی و را حسرررا العجک لقب داده،
برتری نرراعر ایرا و تورا خوااده و اسررتاد مسر ک قزل و قصرریدهاش دااسررته (کانرراای:339 ،برگ ،9
اراواد  ،)15:1024 ،یکی ای فررسرت نراعرا معاصر حذفش کرده (مذکر احباب) ،برخی به مر یهاش
در برراب امررام حسررریر (د) توجرره دادهااررد (تقی کررانررری:1012،برگ  ،11-10ع ررامی،9:1002،
برار :1012،برگ ،222ب یاای ،)9332:1025 ،بعضررری در نرررعر و قزل صررراحبطریش دااسرررتهااد
(قزوینی ،455:331 ،صرررادقیکترابردار ،159:1012 ،بررار  :1012 ،برگ ،222اسرررکنردربییمنمررری،
 ،)110:1059برخی و را نررراعر بیمرایره معرفی کرده (بقرایی بخار  ،)191:332 ،و دیگراای طری
قزلش را عوامپسرررنرد دااسرررته و بر

(احتمالاً قزل مذکر) ایراد گرفته و پارها ای

را فاقد عذوبت

دااسررتهااد (رای  ،1022:1002 ،ب یاای .)9319:1025 ،ای تنود و اخت اف راء ای نررعرنررناسررا یک
محدودۀ یماای در بارۀ یک نراعر میتوااد کار را برا مورخ ادبی دنوار کند .دنوار دیگر ای است
که ای چندگااگی راء در بارۀ محتمرررک در یکی دو قر پس ای مرگ نررراعر ای میا میرود و روایتی
واحد و یکدسرت در بارۀ نرخصریت و هنر نراعر محتمرک بر تذکرهها فارسی حاکک مینود .در
واقع مورخ با دو دنررواره روبروسررت اخسررت سرریالیت راء و تعارض و تضرراد گزارشها همزمااا
نراعر؛ دوم تصر ب و قعییت راء مورخا ادبی ادوار بعد در بارۀ محتمرک .یا اچه نراخ

نررت

محتمرک نرده است همۀ ابعاد نخصیت و هنر و را نامل مینود؟ یا ای که گزینمی است تاریخی
و گفتماای ای ار او؟

امر معاصر :ای سَیّالیّت تا تَصَ ّرب ...

سال پنجاه و دوم

پرسرشها پژوهش :مسرئ ها که ای مقاله به

9

میپرداید چندگااگی چررۀ ادبی محتمک کاناای

(332-394ق) و فراینرد برجسرررته نرررد یکی ای وجوه هنر و در تاریخ ادبیات اسرررت .پژوهش
پیشرو در پی پاسخ به پرسشهایی ای ای دست ااجام پذیرفته است؛
چرا گزارشها تذکرهاویسرا معاصرر محتمرک کاناای در مورد و چندگااه و متناقض است ،اما
گزارشها تذکرهاویسا ادوار بعد واحد ،مس ک و قیعی است؟
تصرویر سریال و چندوجری محتمرک در یما خودش چگواه به تصویر واحد ،ابت و مس ک در
ادوار بعد تبدیل نده است؟
چه عوام ی برخی ناخ

ها را به مرکز یادگیاامۀ ناعر ورده و برخی را به حانیه رااده است؟

روش پژوهش :برا دسررتیبابی به پاسررخ پرسررشها پژوهش ،ابتدا مجموعۀ گزارشها موجود
دربارۀ محتمررک را ای تذکرهها معاصررر و اسررتخراک کردیک و چندگااگی و عدم اتفاق گزارشها را
توصرریه امودیک .س ر س رواد ق به و قیعیت یافت برخی ای راء را با لحاظ سرریر گاهمررمارااه ام را
دادیک .اگرش مرا در ای مقراله مبتنی بر روش تاریخ ادبیات هرمنوتیک اسرررت .در ای روش ا ر ادبی
تاریخمند هسررتند؛ در دالا تاریخ با خوااندگا به گفت و گو میامرریند و معنایش متکثر مینررود .ا ر
ادبی در یما حیات نرراعر ایز به مکالمه با معاصرررا و برمیخیزد .ایمررا بر اسررا

افق فکر

خویش ،ا ر و ناعر معاصرنا را تأویل و تفسیر میکنند.
پیمرررینرۀ پژوهش :تحقیقاتی که پیرامو محتمرررک کانررراای ااجام گرفته اق ب اادر به دو یمینه ای
خ اقیت ادبی او بوده اسرررت؛ یکی مر یهسررررایی و دیگر قزلسررررایی بویژه وقودگویی و  .سررررک
تحقیقات در بارۀ مر یهسرررایی او البته بسرریار بیش ای قزلها اوسررت .حدود  14مقاله و پایا اامه به
مر یهها محتمررک (یمینۀ پیدایش ها ،تیبیقمررا با مر یهها فارسرری و عربی ،مسررابل سرربکی و )...
پرداختهااد .جنبۀ دیگر که مورد عنایت محققا بوده توجه به انرعار محتمک به عنوا یکی ای ناعرا
برجسررتۀ مکتب وقود اسررت .در ای تحقیقات ،محتمررک یکی ای پایهها وقودگویی نررناخته نررده و
ارش به مثابۀ نررراهد و مثالهایی که دارا الگوها و مباای اصررر ی ای مکتب بوده مورد بررسررری و
تح یل قرار گرفته است.

1

. .1ک گ چی معاای ،511-502:1951 ،نمیسا ،215-133:1911 ،فتوحی235-231 ،144-149:1934 ،
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 .1دامنۀ معاصرت با محتشم

قبل ای بررسری گزارشها معاصررا محتمرک و تذکرهاویسرا ادوار بعد و قیا
محدودۀ یماای معاصررت تذکرهها با محتمرک ممرخ

میا ارا ،لایم است

نرود؛ یعنی لایم اسرت رونر نود که معیار

معاصررت چیست و تذکرهها معاصر محتمک کدامند؟ تعیی محدودۀ دقیق یماای معاصر با یک ناعر
دنرروار اسررت .در معاصرررت دو سررویه وجود دارد :نرراعر و دیگر (نرراعر دیگر ،خواانده ،منتقد،
تذکرهاویس)؛ ممک اسرت یکی در پیر بانرد و دیگر در جواای .کسی ناعر را در ده سالگی خود
دیده و پنجاه یا نرصت سال بعد در بارۀ او ادرار اتر کرده است .ای اتر چقدر معاصر با ناعر است؟
بنابرای تعیی محدودۀ یماای در بحث ای امر معاصرررر بسررریار بغراس اسرررت (فتوحی .)199:1919،در
تعریه معاصررت ،یما رک اسراسری و ناخ

اص ی است .البته ممخ

کرد محدودۀ معاصرت

که در بحث ما اادر به هکیماای مفله (تذکره) با محتمررک اسررت ایز دنرروار میاماید 1.اگر محدودۀ
معاصرررت را به یما حیات خود محتمررک (332-394ق) و اسررل و تق یل دهیک ،باید تا سررال 1010
قمر را معاصرر محتمرک لحاظ کنیک؛ اما اگر دامنۀ معاصررت را به حیات کساای که «محضر محتمک را
درک کردهاارد» گسرررترش دهیک دسرررت کک ترا  90سرررال پس ای مرگ محتمرررک را در بر میگیرد و
تذکرهاویسراای که ارنرا را ای دهۀ هفتک قر  10تا دهۀ سروم قر ( 11حدود سالها  320تا 1090
قمر ) تألیه کردهااد هکرویگار محتمررک محسرروب خواهند نررد .ما همی دورۀ یماای دوم را در اتر
داریک ،یعنی ای ترذکرۀ تحفره سرررامی (اگرارش  329ق) ترا کتراب مآ ر رحیمی (1024ق) را میتوا
تذکرهها عصرر محتمرک اامید .برخی ای ای

ار گرچه سه دهه پس ای مرگ محتمک اونته ندهااد

اما مفلفا ارا بخمی ای یادگی محتمک (بویژه دورا کمال یافتگی و ) را درک کردهااد.
در فررست ییر تذکرهاویسا معاصر محتمک مده است:

 .1هرچند بحثهایی در بارۀ ت قی تذکره اویسا عصر صفو ای معاصرااما ااجام گرفته و ادعا نده ایما اصی اح معاصر
را بر کساای اط اق میکردهااد که ارا را دیده یا با ارا هکممرب و هکطری بودهااد (فتوحی ،)199:1919 ،ای بحثها در حد
انارات ک ی باقی ماادهااد.

سال پنجاه و دوم
نام تذکره

تحفه سامی

امر معاصر :ای سَیّالیّت تا تَصَ ّرب ...
مؤلف

ساممیریا
صفو

مذکر احباب

اثار

افایس المآ ر
خ اصۀ
التواریخ

زمان تألیف

منطقه

مذهب

4
نوع

هرات
329ق

فار

تمیع

عصر

ذربایجا
-395
1004ق

نرق ایرا

کامی

331-399ق

هندوستا

قمی

333ق

اصفرا

تسنّ
ای خااوادۀ
سنی مذهب
نیعه

عصر /
منیقها
عصر /

مجمعالفض اء

بقایی

1020ق

هندوستا

هفت اق یک

رای

-332
1002ق

تمرکز بیمتر بر
ناعرا منیقۀ بخارا
تمرکز بیمتر بر

تاریخ

بت تاریخ فوت

پادناهی

بعضی ناعرا و
نرح حالما
بت ناعرا

تسنّ

عمومی

قیرممرور در فرقه-
ها دوم و سوم

پایا یافته
هندوستا

عصر دورۀ صفو

منیقها

نرق ایرا /
-332

اخستی تذکرۀ

ناعرا هندوستا

صفو
ماوراءالنرردر

توضیحات

ر

عمومی

ناعرا اقالیک سبعه

تاریخ/تذکره/
یاد مذهب

یی اکبر

ع امی

1002ق

هندوستا

تذکرۀ المعراء

میربی

1019ق

سمرقند

س کالسموات

کایروای

1015ق

نیعه دااسته
نده

عصر /

دابرۀالمعارف

دورۀ

هندوستا /

س ینت

ممتمل بر تراجک

ج الالدی

نعرا عرد اکبر

اکبرناه
تراجک نعرا
احتمالاً سنّی

عصر

ماوراءالنرر /تداوم

نیوۀ مذکر احباب
نیرای
کانا

تمیع

عمومی

مرقوم  :4تذکرۀ
مختصر
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مجمعالخواص

خ اصۀ الانعار

مؤلف

صادقی
کتابدار
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زمان تألیف

منطقه

مذهب

نوع

1012ق

اصفرا

تمیع

عصر

کانا

تمیع

عمومی

توضیحات

ترکی :ادامه سنت
عصر اویسی اوایی
و...

تقی

-395

کانی

1012ق

مروک و مدافع
مکتب وقود

نیرای

خیرالبیا

برار

عرفات

اوحد

العانقی

ب یاای

1012ق

اصفرا

1099ق

قزوی

تمیع

عمومی

تحریر در دو اسخه

لاهور

مآ ر رحیمی

پس ای ای

اراواد

منبع ارینمند در بارۀ
1025ق

هندوستا

تمیع

1024ق

هندوستا

احتمالاً تمیع

عمومی

ناعرا ایراای مقیک
هندوستا

تاریخ /تذکرۀ

جامع انعار مداحا

س اطی هند

خا خااا

ار اسرررت که دیگر اام محتمرررک در تذکرهها عصرررر بعد مااند تذکره اصرررر باد

(1114-1030ق) ،مرذکرالراصرررحاب و ک ماتالمرررعراء (هر دو 1039ق) و ایز در بخش معاصررررا
ترذکرهها عمومی مااند مر تالخیال (1102ق) دیده امینرررود 1.ای ای روسرررت که به طور تقریبی
میتوا گفت محتمرک حدود دهۀ سوم قر یایدهک قمر ای معاصرت با تذکرهها خارک نده ،و اامش
در میا معاصررا تذکرهها بت امرده و هرچه ای مرگ و دورتر مینویک ،او به بخشها متوسیی
(سفینه خونگو 1159ق) و متقدمی ( تمکده 1139ق) تذکرهها ااتقال یافته است.

 .1پیش ای مر تالخیال (1102ق) ،تذکرۀ لیایهالخیال(1091ق) هک تألیه نده ولی مع وم ایست مفله اام ناعر را به
عنوا متقدم ورده یا متأخر.
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 .2چندگانگی آراء همعصران محتشم

یکی ای پیشفرضها اسرتناد به اط اعاتِ تذکرهها معاصرر ،دستیابی به روایتی راستی و قیعی در
بارۀ نراعر و نرعر اوسرت .چنی پیشفرضی برپایۀ هکیماای گزارش تذکرهها با «رویداد ادبی» است و
معمولاً بر اسرا

ممراهدات تذکرهاویس و بدو واسریه اسرت .بنا بر ای پیش فرض هر گزارنی ای

رویگار نراعر دارا اهمیت اسرت .اما معمولاً درک و دریافت مجموعۀ همعصرا ای یک ناعر و نعر
و یکدسرت و قیعی ایسرت .ناید بتوا گفت که هرچه ناعر دارا نررت بیمتر باند اخت اف راء
معاصررا در بارۀ و بیمتر است .دست کک ای اکته در بارۀ محتمک کاناای مس ک است .ع ل مخت فی
در پیردایش اخت اف اترها معاصررررا دخیل بودهااد که ای ارا به عنوا متغیرها سرررایادۀ حجاب
معاصرت تعبیر میکنیک.
 .1 .2متغیر زمان در معاصرت

یادگی یک نراعر به عنوا موضرود کار تذکرهاویس همعصرر و امر اسرت سیال که در طول عمر
دوسرویۀ معاصررت (ناعر و تذکرهاویس) دستخوش دگردیسی مینود .در ای دگردیسی چند مسأله
قابل بحث اسرت :گزارش تذکرهاویس یا مورخ ادبی در کدام مرح ه ای یادگی ناعر (جواای ،میااسالی،
پیر ) اگارش یافته اسرررت؟ تذکرهاویس در یک محدودۀ یماای معی (لحتها ) گزارش را داده یا در
گزارش خود بایاگر کرده؟ یا در مراحل مخت فی ای یادگی ناعر گزارش داده است؟
اخسررتی تذکرهاویسرری که نرررح حال محتمررک را بت کرده سرراممیریا صررفو اسررت .او ترجمۀ
محتمرک را درسرت در پایا دهۀ سروم یادگی که ناعر جوا و تایهکار بوده ،در صحیفۀ هفتک« ،ذکر
طرفهگویا مقبول الک ام و ایراد سرایر عوام» 1بت کرده اسرت .ورد محتمک ذیل عنوا «عوام» حاکی
ای

اسرت که نراعر ای پیمهورا بایار به نمار میرفته و هنوی در س ک ادبا و اهل فضل ابوده است.

ای همی رو سراممیریا قضرراوت در بارۀ و را به ینده وامیارد و میگوید« :در نررعر بد ایسررت .چو
جوا است امید که ترقی کند» (ساممیریا.)373:329 ،
یما برا دو سرویۀ معاصررت (مورخ و نراعر) متوقه ایست؛ اه ناعر در مرح ۀ جواای خویش
متوقه میمااد و اه تذکرهاویس .حال اگر تذکره اویسرری در کتاب خود بایاگر کند ااچار ای تغییر در
 .1تعداد ای ناعرا ای صحیفه ( 99افر ای  54افر) ناق ا ِ ناعر هستند.
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گزارش مینررود .در تذکرۀ افایسالمآ ر (331-399ق) نرررح حال محتمررک داهراً ترکیبی اسررت ای دو
روایت به فاصر ۀ یماای ده سال .تأ یر گذر یما را بر دو سویه معاصرت (محتمک  /قزوینی ) به وضوح
میتوا دید.
نراعر در ای مدت ده سال ای مرح ۀ جواای گذر کرده و به جایگاه ادبی والاتر ارتقاء یافته است.
به موایات او مفله تذکره اط اعاتش را در مورد نررراعر تکمیل کرده اسرررت 1.ای ای رو نررررح حال
محتمرک در ای تذکره دوگااه میاماید .بایامود جواای محتمرک ای انرارۀ تذکرهاویس به پیمۀ نَعربافی
و حالت متوسررو و در نرراعر ،
صرورتی محسو

هک با افعال حال اسررتمرار  ،نررکار میگردد .اما در ادامه ،به

لح مفله تغییر میکند .ای قسمت که هکیما با  20سالگی محتمک اونته و بعد

ایز بایاگر نررده ،حاکی ای تغییر جایگاه ادبی نرراعر اسرربت به جواای او و گذرش ای مرتبۀ نرراعر
متوسو و رسید به مدارک اع ا ادبی است (قزوینی.)454-455:331-399 ،
متغیر یما عام ی اسررت که بر دو سررویۀ معاصرررت تأ یر گذارده اسررت .ای تأ یر ای تغییر و تبدیل
نرخصریت ادبی محتمرک و به موایات  ،گزارشها تذکرهاویسا امایا است .تغییر در ای موارد،
خود عامل اصر ی تغییر و چندگااگی گزارشها تذکرهاویسرا در بارۀ محتمررک بوده است .بررسی و
ارییابی گاهممارااۀ گزارشها معاصرا ناعر برخی ای تناقضرا را حل خواهد کرد.
 .2 .2متغیر گفتمان

در مناطق جغرافیایی مخت ه به طور همزما گرایشها ادبی و سررر ایق هنر متفاوتی رایس اسرررت.
همعصررا محتمرک کانراای که نعر و را ارییابی کردهااد دست کک متع ق به سه منیقۀ جغرافیایی با
ویژگیها و سر ایق متفاوت ادبی ،گفتماای و مذهبی بودهااد .یکی گفتما سنتی در ماوراء النرر (بخارا)،
دیگر گفتما نریعی و وقوعی در مرکز ایرا (قزوی و کانرا ) ،سومی گفتما مدحی و س ینتی در
هند (برها پور و گره).
تذکرهاویسرا ماوراءالنرر و بخارایی اتر چندا مسراعد اسبت به اادیمه و سبک نعر محتمک
ادانرتهااد .در ای منیقه تذکرهها مذکراحباب (1004-395ق) و مجمعالفض ا (1020-332ق) قریب
به دورۀ حیات نراعر و همزما با اوک نرررت او تألیه ندهااد .در مذکراحباب اامی ای محتمک ایامده
 .1برا اط اد ای طول اگارش ای تذکره .ک سعید نفیعیو  ،مقدمۀ افایسالمآ ر .1934
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اسررت .در مجمعالفضرر اء ایز اام نرراعر در ااترا فرقۀ اای و ذیل هکرویگارا جامی!! (متوفی در یک
قر قبل ای محتمررک) مده اسررت .بقایی بر خ اف اکه جایگاه اایلی به محتمررک اختصرراص داده ،اما
انرارها به نرررت دیوا محتمرک ایز کرده است اما در ارایت نعر و را چنی سنجیده« :اکثر ابیات
و نرترگربه واقع نرده .کک قزل و سرراسرر خوب افتاده ... .به قایت مضیرباحوال و عانقپیمه
بوده» (بقایی بخار  .)191:332 ،ای قضرراوت در بارۀ نررراعر ککمایه و گمنام در قر دهک بیمرررتر
صرادق اسرت تا در بارۀ محتمرک کانراای که صریت نررتش در هما یما حیاتش ای کانا تا بخارا
رفته بود .هر چه بود گفتما نررعر ماوراء النرر (سررمرقند و بخارا) با گفتما نررعر کانررا در قر
دهک ،با هک اه تنرا متفاوت ب که متقابل بود.
مصررادف با همی سررالهاسررت که هممرررر محتمررک دیدگاهی مغایر با اگرش تذکرهاویسررا

ماوراءالنرر اتخاذ میکند .تقیالدی کانرری محتمررک را در صرردر نرراعرا تذکرۀ خ اصررۀالانررعار
(1012ق) قرار میدهد و به تعریه و تمجید ای مقام نامخ ادبی او میپرداید.
ای دو درک متضراد ای نرخصیت ادبی و نعر محتمک ریمه در تقابلها گفتماای محیوها ادبی
دارد .تقرابلهایی که در قر دهک میا دو اتام فکر و ادبی رایس در محیو ماوراءالنرر و مرکز ایرا بر
قرار بوده اسرت .ااسرایگار میا «سربک اایکخیال نراعرا بخارا و سرمرقند با سربک سادۀ ناعرا
وقوعی در مرکز ایرا » (فتوحی )112:1934 ،منجر به ای نررده که محتمررک ای تذکرهها ماوراءالنرر
حذف و به حانریهرااده نرود .و در تذکرها که در مرکز ایرا اگانرته نرده ،بر صدر امیند و برتری
ناعر ایرا

رویگار نناخته نود.

تقابلها مذهبی ایز در ای دو منیقه در اوک بود .هرچند هر دو مسرر ما امرری بوداد اما هر کدام
گرایش متفاوتی ای

را پذیرفته بوداد .کانرا ِ نیعی ای جم ه نررهایی بود که قبل ای تختامینی ناه

اسرماعیل و رسرمی نرد مذهب نیعه ،مریا پذیرش تمیع اودرور بود .بعضی ای کتب تاریخی ای
دوره انراره میکنند که مردم کانرا با اسرتماد مد اسرماعیل به ای نرر گل تمنّایما در چم امید
نرکفته گمرته و انرراف ،اعیا  ،رعایا و بایاریا به استقبال ناه رفته و نرر بدو خواریز به تصرف
در مده اسرت (خواادمیر .)595-599:352 ،اما اهالی ماوراءالنرر همچنا بر مذهب اهل سنت و مخاله
تمرریع رایس در مرکز ایرا بوداد .نرریبکخا ایبک حاکک ای منیقه بر مرام اهل سررنت بود و ای همی
رو نریباایا ای اصر یتری دنرمنا صرفویه به حساب می مداد؛ یعنی مرکز نیعی ایرا در تقابل با
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نرررق سررنی ایرا بود .ای دو منیقه درگیر جنی و جدال مذهبی درای دامنی نررداد .محتمل اسررت که
ککگیر مقرام ادبی محتمرررک کانررراای در مجمعالفضررر اء و حذف و در مذکر احباب ،تحت تأ یر
برخاست محتمک ای سریمی مرکز ایرا با اادیمهها و اعتقادات متفاوت باند.
منیقۀ سروم دربار هند است .نرح حال محتمک در دو کتاب تاریخ-تذکرۀ یی اکبر (1002ق) و
مآ ر رحیمی (1024ق) در هند ایز مده اسررت .اویسررندگا ای دو تاریخ وابسررتۀ دربار هند هسررتند.
ایمرا ای میا تمام گزارشها و انرعار که میتوااستهااد ای محتمک ارابه کنند ،قصیدۀ مدحی او را که
در ضرماات و سرفارش یکی ای دوسرتا برا عبدالرحیک خا خااا سروده نده ،اقل کردهااد (ع امی،
 ،2:1002ارراواد  .)939-911:1024 ،ع ت چنی گزینمررری ،تألیه کتاب برا حاکما هندوسرررتا
اسرت .مث اً ،مآ ر رحیمی برا خا خااا تألیه نرده و ترجمۀ مداحا او در ای کتاب گرد ور نده
اسررت (اراواد  ،هما  .)4-9:اویسررندگا ای گواه ار که با هدف بت ترجمۀ نرراعرا و مدایح اا
برا نرراها هند دسررت به تألیه یدهااد ،رابیۀ ادبی نرراعر را با حاکک منیقۀ خود م اک گزارش قرار
دادهااد .ها کونریدهااد روایتی را گزارش کنند که مقام و نرأ ممدوحما را برکمد و به او وجاهت
بخمد.
بخمرری ای اخت اف راء در بارۀ محتمررک چنا که دیدیک اانرری ای تفاوت خاسررتگاه ذوق و عقیدۀ
تذکرهاویس اسرت .گفتما ها ادبی ،سریاسی و اعتقاد که عمدتاً بر جغرافیا ممخصی ق به مییابند
گزینش ویژها ای ادبیات داراد و در اقد ادبی ایز نرراخصرررا و معیارها خاص خود را اعمال میکنند.
مورخ ادبی برا دسرررتیرابی بره مراهیرت گزارش تراریخ ادبی باید گفتما ِ حاکک و ذوق ادبی قالب بر
خاسرتگاه و ییسرتگاه تذکرهاویس را بمرناسرد و اسربت

را با ذوق و عقاید و نرایو ییستی ناعر

تبیی کند.
 .3 .2متغیر مناسبات میان معاصران

دیگر ای متغیرها تأ یرگذار در چندگااگی و عدم اتفاق راء تذکرهاویسرررا در بارۀ نررراعر همرویگار
خود ،روابو دو سررویۀ معاصرررت با یکدیگر اسررت .اود و احوۀ مناسرربات بی مفله و نرراعر در
دیدگاهها تذکرهاویس اسربت به نراعر معاصررش ا ر دارد .خویمراواد  ،اسرتاد-ناگرد  ،دوستی،
سر یا -رعیتی ،و  ...ای ای اود مناسرربات اسررت .محتمررک کانرراای روابو فراواای با افراد یمااهاش –ای
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جم ه تذکرهاویسرا  -دانته و ای روابو بر تفاوت و تضاد اترات تذکرهاویسا در باب و مف ر بوده
اسرت .مث اً گزارش تقی کانری ای محتمرک ،اسربت به نرححالها دیگر تذکرهها معاصر ای ناعر
متمایز اسرت .تقیالدی کانری نراگرد و هکنرر محتمک و جامع دیوا او بوده است؛ 1ای منتر ادبی،
محتمرک ای سرر مدا مکتب وقود به نرمار میرفته و تقی کانی هک به مکتب وقود و وقوعیا عنایت
ویژه دانرته اسرت 2.چنی ارتباط ازدیکی میا نراعر و منتقد باعث نرده تا دیدگاه تقیالدی کانی در
مورد محتمرک سرنار ای تحسی باند .صاحب خ اصۀالانعار محتمک را بر صدر نعرا تورا و ایرا
امررااده و نررررتش را عالکگیر دااسررته .او را جامی ،سرر ما و خاقاای رویگارش معرفی کرده و لقب
«حسرا العجک» را به او عیا کرده است .قزل و قصیده و تاریخسرایی محتمک را مورد توجه قرار داده و
مقام ادبی و را تا اع ا مراتب سخ و سخنور برکمیده و در وصفش ورده است:
ای طبع تو تا امد تقاضررررررررررررررررا سخ

اررررامد گرر برو یِ دریررررررررا سررخ

یا کو اره کره برد رسرررول مرا ختک سرررخ

بررررر طبع تو ختک گمررت اامررا سررخ
(کانی:339،برگ.)1-9

دیگر تذکرهاویسرا معاصرر محتمرک اسربت به اادیمه و سبک نعر و چنی اتر ادانتهااد؛
چنا چه دیدگاهها تقی کانررری را با گزارشها دیگر تذکرهاویسرررا قیا

کنیک موارد متفاوت و

حتی متناقض خواهیک یافت .ای جم ۀ ای تناقضررات ،اترات تذکرهاویسررا در مورد قزل و اسررت.
پیش ای ای دیدیک که صراحب مجمعالفضر اء اکثر ابیات محتمرک را «نترگربه» خوااده و ککتر قزلی ای
و را سررراسررر خوب دیده اسررت .اگرچه ییسررتگاه و عقاید مذهبی بقایی بخار در دیدگاه و تأ یر
دانرته ،ولیک ای اتر اسربت به قزل محتمرک مخصروص بقایی ایست و تذکرهاویسا به دلایل دیگر
قزل محتمررک را ا سررندیدهااد .مث اً اوحد ب یاای قزل نرراعر را ای گواه سررنجیده« :امّا چو در اواخر
قزل را اه به ذوق خود مىگفت ب که به رون رى که عوام پسررند کردادو و فرمیدادو و میبود ایمررا
افترادو گفتى ،مرتبره مرتبره ای اتر اعتقراد خواص افتراد» (ب یراای .)9332:1025 ،احمد رای ایز معتقد
اسرت پارها ای قزلیات محتمرک به واسریۀ بعضی چیزها مفقود ای عذوبت گمته است (رای :1002 ،
 .1پدیدها ممابه در تذکرۀ مجمعالفض ا دیده می نود .بقایی به دلیل ناگرد در محضر مولااا ممفقی بخار ای و با
احترام فراوا اام میبرد و او را بزرگتری ناعر یمااش میدااد.
 .2برا اط اد ای دلبستگی تقی کانی به مکتب نعر وقود .ک فتوحی53-52:1934 ،
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 .)1022عبارت «پسرند عوام » و «بعضری چیزها» انارت است به عمق مذکر در قزلیات محتمک بویژه
در رسرالۀ ج الیه که صرراحتاً در باب تجربۀ عمرقی نراعر با جواای به اام ناطر ج ال اصفراای سروده
نده است .مع وم است که ب یاای و رای با عمق مذکر در قزل میااه اداراد.
ع اوه بر ای  ،اود ارتباط نررراعر با تذکرهاویس ،حجک میالب را هک تعیی میکند .نررررح حالی که
صراحب خ اصۀالانعار به محتمک اختصاص داده اسبت به دیگر تذکرهها مبسوطتر است .در حالی که
در همرا یمرا مرذکر احباب (395ق) اصررر اً اامی ای نررراعر ایاورده ،و یا تحفه سرررامی (329ق) و
مجمعالفضر اء (1020-332ق) که در چند سریر مختصرر به نرح حال او پرداختهااد .همچنی ااتخاب
تقی کانی ای انعار محتمک بسیار مفصلتر ای دیگر دیگر تذکرهاویسا بوده است.

1

سره متغیر یما  ،محیو و مناسبات اجتماعی که در ای بخش میرح ند ،موجب پیدایش تفاوتها،
تناقضها و در ارایت چندگااگی راء تذکرهاویسرا معاصرر محتمرک نده است .دو سویۀ معاصرت به
سربب متأ ر بود ای یما  ،مکا  ،ارتباط و تقابلها گفتماای اانی ای ای متغیرها ،چندگااه و قیرقیعی
هسرتند و تصویر سیال و چندوجری ای ناعر و نعر و به دست میدهند .ای چندگااگی و سیالیت
در دو سرویۀ معاصررت ،گزارشها تذکرهاویسرا معاصرر را به مجموعها ای راء ااهمگ  ،ااسای و
پراکنده در بارۀ ناعر (محتمک) تبدیل کرده است.
ای سره متغیر ،مجموعاً بر هر دو سرویۀ معاصررت (منتقد/ناعر) تأ یر میگذاراد .هک بر راء مورخ
و منتقرد ادبی و هک بر موضرررود تراریخ ادبی (یعنی بر رویرداد ادبی) .میتوا گفرت اچره را حجاب
معاصررت میاامند در واقع بر یند اسرت ای عدم بات سوهه و ابژه .حجاب معاصرت ،وضعیتی است
که مااع مینود معاصرا ای مفاهیک همزما خودنا درک رون و راستینی دانته بانند.
 .3از چندگانگی به سوی قطعیت روایت واحد
هر قدر که ای یما محتمرک فاص ه میگیریک ،تذکرهاویسا به جااب روایت واحد ای یادگی و هنر او
میگرایند .ها ای مجموعۀ راء متناقض همعصرررا محتمررک مسرراب ی ممررخ

را گزینش میکنند .به

 .1تعداد ابیات منتخب ای محتمک در تذکرهها معاصرش عبارتند ای :تحفه سامی  2بیت ،خ اصۀالانعار حدود ،9200
افایسالمآ ر  ،9مجمعالفض اء  ،9هفت اق یک  ،22مجمعالخواص  ،3خیرالبیا  ،24عرفاتالعانقی  ،191لیایهالخیال  12و
س کالسموات  9بیت .هرچند باید به ای اکته توجه داد که طول اگارش بعضی تذکرهها مااند تحفه سامی به صورت ک ی و
برا تمام ناعرا مختصر بوده است.
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هایی که به نراعر میدهند یکدسررت ،مسر ک و قیعی ااگانته

مینررود و در تذکرهها با الفاظ و عبارات گواهگو دسررت به دسررت میگردد و

گزینش محدود به

تدریس در مرکز یادگینامۀ ناعر برجسته مینود.
تذکرهاویسرا در مجمود هر کدام به بخمری ای هنر نراعر محتمرک ای قزلیات عانقااه و قصاید
مردحی و مصرررنود گرفتره تا مادّهتاریخها ،رباعیات سرررتّه ،و ترکیب و ترجیعبندها مذهبی او التفات
دانرتهااد .معاصررا ِ محتمک بیمتر به قصاید و قزلیات او توجه کرده و ها را مورد اقد قرار دادهااد .تا
یما اگارش عرفاتالعانررقی (1025ق) به تمامی ابعاد مخت ه نررعر محتمررک عنایت مینررده 1و
قزلسرررایی او مورد اقد قرار میگرفته اسررت .اما پس ای گزارش اسررکندر بیی منمرری در تاریخ عالک
را عباسری ،محتمرک به یک نراعر نیعی متدی صرف نررت یافت .داهراً اخستی بار اسکندربیی
منمری به سررایشِ هفتبند محتمرک اناره کرد (منمی .)191:1059 ،و گفت که قرض اص ی ناعر در
سررود ای نرعر پیرو ای دسرتور ناه ترماسب و گرفت ص ۀ ماد (و معنو ) بوده است .ای طری
نرعر محتمرک ،موجی در میا نرعرا پایتخت به راه ااداخت و ایما با سرود هفتبند برا ابمه به
دریافت ص ه اابل نداد (منمی ،هما .)191:
پس ای گزارش اسررکندر منمرری هرچه ای مرگ محتمررک دورتر مینررویک تنرا یک جنبه ای هنر و
(مر یهسررایی) به نراخ

نرررت و بدل مینود که تقریباً در تمام تذکرهها یک قر پس ای و

تکرار مینررود .چنی رواد در تذکرهها با بیرو رفت نرراعر ای جرگۀ معاصرررا (متأخرا ) به طبقۀ
متقدما قای مینررود و هر چه میگذرد نرراخ

ها نررررت او در میا متقدما قیعیت مییابد .در

مجموعۀ تاریخ ادبیاتها فارسری امروی ،نراخ

نرررت محتمرک کاناای ،مر یۀ دوایدهبند در ر ا

نرادت اما حسی در کرب است (صفا ،نب ی اعماای و دیگرا ).
گزینش مر یهها نراعر به عنوا نراخ

نررت و  ،امأت گرفته ای ق بۀ گفتما تمیع بر س رر

سریاسری-مذهبی ایرا و بخمرایی ای هند است که بر مجموعۀ ادبیات فارسی و همۀ عرصهها فکر

 .1در تذکرهها س کالسموات 1015ق و مجمعالخواص 1012ق قزلش مورد توجه بوده است.
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یما تأ یر گذانرت .هما مر یهها بود که محتمرک را به منزلۀ بزرگتری ناعر نیعی فارسی

یبا در کااو توجه جامعۀ نیعی فارسی قرار داد.

1

 .1 .3ترجیح مرثیه بر عشق و مدح و تفنن

گزینش در واقع بخمری ای عمل اقد ادبی اسرت که امودار ذوق و معیارها ادبی گزینمگر به حساب
می ید .گزینشها و منتخبات تذکرهها ای نررعر محتمررک خود امود دیگر ای تفاوت راء همعصرررا و
متأخرا در بارۀ محتمرک اسرت .تذکرهها هکعصر محتمک بیمتر متوجه قزلیات و قصاید و بودهااد.
در میا  10تذکره و  2تاریخ معاصررر او 1212 ،بیت ای قزلیاتش اقل نررده اسررت .درحالی که ارا تنرا
 194بیرت ای مرا ی را وردهاارد 2.هرچنرد ،در تذکرههایی که ای یما محتمرررک فاصررر ه داراد ،یعنی ای
لیرایهالخیرال (1091ق) بره بعرد ،تعرداد قزلیات  131بیت و مرا ی  210بیت بوده ،اگر منتخبات دو
کتراب مخز الغرابرب و مکترب وقود را در اتر اگیریک 9،قزلیرات به  990بیت یعنی اصررره مرا ی
میرسررد .همچنی اگر در میا تذکرهها قیر معاصررر محتمررک ،اسرربت قزلها را به مر یهها بسررنجیک،
اتایس امررا میدهد که ای  22تذکره و تاریخ ادبیات ،تنرا  9ا ر قزل بیمررتر اقل کرده و بقیه اق ب به
مر یۀ محتمرک عنایت دانرتهااد .اتیجتاً ،هرچه ای تذکرهها معاصرش دور مینویک ،عمدۀ توجرات به
سررمت مرا ی مذهبی محتمررک اسررت .ااتخاب مرا ی در قای متأ ر ای ق بۀ گفتما تمرریع بود اما ای قر
دوایدهک به بعد تابعی بود ای سرنت رواویسری افراطی بعضری تذکرهاویسرا ای تذکرهها پیمی است

 .1ای تذکرهها و تواریخ ادبی ای قر یایده تا امروی به مر یه سرایی محتمک پرداختهااد :اسکندربیی ،193-191:1043 ،دارابی،
 ،491:1091خونگو ،222-224:1159 ،داقستاای ،1915:1121 ،حسینی ،912:1129 ،خا ریو ،1455:1125 ،ب گرامی،
 ،259-252:1192ناهنوایخا  ،14-15:1132 ،بیگدلی ،249:1139 ،ابوطالبخا  ،299:1209:عانقی ،1592:1299 ،گوپامو ،
 ،249:1241سندی و  ،92:1241 ،ایما  ،430:1222 ،فتابرا  ،194:1900 ،براو  ،191-199:1912 ،مدر تبریز ،
 ،291-224:1999صفا ،934:1923 ،رضایادۀ نفق ،425:1942 ،افیسی ،219:1929 ،کرماای ،992:1925 ،حقیقت،402:1921 ،
صومعهسرابی ،231:1923 ،مرداای ،12:1991 ،گ چی معاای.591-592:1995 ،
 .2خ اصۀالانعار به دلیل ارادتی که مفلفش اسبت به محتمک دانته ،نامل بیمتری انعار منتخب ای محتمک کانی است.
 1522بیت قزل و  111بیت مر یه در ای تذکره بت نده است.
 .9دلیل کاست ای است که در مخز الغرابب  ،اویسنده مر یه را به دلیل نررتش ایاورده؛ وگراه تمام توجرش به ذکر ااگیزۀ
سرایش ای ترکیببند اختصاص یافته است .در مکتب وقود ایز قصد مفله بت انعار وقوعی بوده و برا همی عمده
انعار منقول به قزلیات محتمک اختصاص داده نده است.

امر معاصر :ای سَیّالیّت تا تَصَ ّرب ...

سال پنجاه و دوم

14

که تا حد «خ اصره و ااتحال تذکرهها » دیگر پیش میرفت .برخی تذکرهاویسا حتی یحمت خوااد
انررعار نرراعرا را به خود امیداده و منتخبات تذکرهها دیگر را میاونررتند .دومی دلیل ،منبعث ای
جسرت و جو یک نراهکار در میا
انررعار را برگزینند که ای برتری

ار هر نراعر اسرت .سرنت رایس در تذکرهاویسی ای بوده که

ار نرراعر بانررند؛ م اک برتری

ار ایز عمدتاً ممرررورتری انررعار

ناعر بود.
ترذکرهاویسرررا در قسرررمرت تراریخی ترذکره (بخش عمومی) سرررعی میکردهااد ،به جا ارابۀ
چندگواگی نرخصیت و انعار ناعر ،فقو بر جنبها ممخ

که مورد قبول خود و مخاطبااما بوده

تأکید بوریاد و و را با یک ناهکار بمناسااند.
 .2 .3تجربۀ معنوی به جای انگیزۀ مالی

وقتی مر یهسررایی نراخ

نرررت محتمک کاناای ند ،ب افاص ه بحث در بارۀ ااگیزۀ سرود مر یه به

یکی ای موضرروعات بحث تذکرهاویسررا بدل گردید .ها بحث ای ااگیزۀ سرررایش دو نررعر مذهبی
محتمررک را گسررترش داداد :یکی هفتبند در مدح امام ع ی که در اقتفا هفتبند حسرر کانرری
سررروده و دیگر دویادهبند در مر یۀ امام حسرری  .تذکرهها معاصررر محتمررک هر چند به نررررت و
اهمیرت مر یرۀ کرب ا توجه کردهااد (ع امی ،9:1002 ،برار :1012،برگ ،222ب یاای ،)9319:1025 ،اما به

ااگیزۀ ای مر یه انررارها اکردهااد .قای توجه به ااگیزه نرراعر در تذکرۀ ریاضالمررعرا دیده مینررود
(داقسرتاای .)1915:1121،برخ اف هفتبند ،ص ه و درخواست ناه میرح ایست .ب که ناعر به عنایت
حضررت ع ی (د) و امام یما (د) نرعر را سرروده و نعرش با باور مفمنا و معتقدا پیواد خورده و
در هالها ای تقد
قیا

پیچیده نده است.

میا میالبی که در فرینش ای دو نرعر مذهبی گفته نرده ،امرا میدهد تذکرهها معاصر

محتمررک به ااگیزۀ سرررایش نررعرها مذهبی و توجری ادانررتهااد .تنرا مورخ دربار صررفو یمینۀ
پیردایش هفرتبند را بیا کرده و هما گواه که ای

بر می ید ،ااگیزۀ نررراعر ،ماد و میابق با واقع و

فاقد تجربۀ معنو اسرت1.اما با فاصر هگرفت ای رویگار نراعر ،ااگیزۀ نررعر ممرررورتر محتمک –مر یۀ

 .1در تذکرهها خزااه عامره (1192ق) ،برارستا سخ (1132ق) ،امتر عمق (1299ق) ،اتایس الافکار (1241ق) همی
می ب تکرار نده است.
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کرب ا -با باروها نریعه پیواد داده نده است .بدی گواه محتمک و ااگیزهاش ای واقعیت دور مینود و
هالها ای تقد

را فرا میگیرد.

1

راء تذکرهاویسرا در بارۀ ااگیزۀ مر یهسرایی محتمک ای تح یل دایو

(ااگیزۀ مالی و ص ه) به سو

تفسریر قدسری (ااگیزه معنو و تجربۀ قدسی) حرکت کرده و وجه برجستۀ نخصیت ادبی محتمک را
در تاریخ ادبیات نررکل داده اسررت .دیدیک که چگواه همۀ کنشها مورخا ادبی (یادگینامه ،گزینش،
تفسرریر) ای چندگااگی به سررو قیعیت بخمررید به روایتی واحد ای هنر محتمررک گرایید و نرراخ
نررت و چگواه ای یمی تاریخ ادبیات سر بیرو ورد و بالید.
 .4نتیجه

در ای مقاله ،تیور نرخصریت و دگردیسری ناخ

نررت و مرتبۀ ادبی محتمک در منابع تاریخ ادبی

بایامایی ند .با توجه به یافتهها ای مقاله میتواایک بگوییک:
 .1روایت تاریخ ادبیات صرفا ای محتمرک ،همچنا در سنت تذکرهاویسی فرومااده همچنی روایت
گ چی معاای در کتاب مکتب وقود؛ گ چی فقو گزارشها مخت ه در باب محتمرررک را گرد ورده
اسرت 2.روایتی که مصرححا دیوا محتمک در مقدمۀ ک یات وردهااد ایز ای همی لو است .هیچکدام
ای ای سرره تحقیق امروی  ،فرایند تیور گزارشها ،حانرریهراای و کااوایسررای
یما حیات محتمرک و در تاریخ مخاطبا و

راء و گزینشها را در

به پرسرش اگرفتهااد و خاستگاه ،ییستگاه و میزا اعتبار

دادهها و قضاوتها منابع خود را تبیی اکردهااد.
 .2ای مقاله امرا داد که ناخ

نررت محتمک به چه نک ی و تحت چه نراییی نکل گرفت.

تاریخها ادبی سرنتی عمدتاً نراعرا و ارنرا را بر اسا

ناخ

ها نررتما معرفی ،تح یل و

ارییابی میکنند .در خوااش ااتقاد تاریخ ادبیات ای پرسررش جایگاه مرمی دارد که نرراخ

نررررت

چگواه نرکل گرفته اسرت .روش تاریخ ادبیِ مخاطبمحور ،تصویر روننی ای حضور و حیات تاریخ
محتمررک به دسررت خواهد داد .محتمررک نررخصرریتی اسررت چند وجری در واقع و فروکاسررته در تاریخ
ادبیات .برخی ممیزهها هنر او عبارتند ای :ابداد طری واسرروخت ،وقودگویی ،صررراحت در عمررق
 .1تذکره حسینی (1129ق) ،مخز الغرابب (1241ق) ،ریحااۀالادب (1999ق) ایز ای ااگیزه را تکرار کردهااد.
 .2عیناً نبیه تذکرۀ نعرا کممیر حسام الدی راند در  4ج د.
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مذکر ،مدح سر ینت و قدرت ،مر یهگو نریعی ،رباعیسرا  ،ماده تاریخسای ،قیعهپردای ،او در هریک
ای ای جنبهها در رویگار خود سر مد بود .اما ای ای میا به مر یهسرایی نررت یافت.
 .9اویسرندگا مقاله با گادامر همرأیند که قضراوت معاصررا در مورد ار هنر معاصرنا را قیر
قیعی و ااامید کننده میدااد:
« نررناسررت هرکسرری با ااتواای قضرراوت ما ،جاکه فاص ر ۀ یماای معیار قیعی به ما امیدهد .ای
همی رو قضرراوت در بارۀ ار هنر ِ معاصررر در اتر گاهی عالمااه به طور ااامیدکنندها قیرقیعی
اسرررت .نرررکارا به فرینشها [ ِ هنر ] ،همراه با پیشداور هایی قیرقابل تأیید ،پیشااگارههایی که
ترأ یر بزرگ بر مرا و برا ما در نرررناخت

فرینشها داراد ،ازدیک مینرررویک؛ ای ها میتوااد به

فرینشها [ فریدهها ] معاصرررر طنی بزرگی ببخمرررد که با حقیقت محتوا و معنایمرررا هکخواای
ادارد .تنرا [اق ب] یماایکه تمام ارتباط ها با اکنو یوال یابد ،ماهیت واقعینرررا توا درور خواهد
دانرت .پس ای ای [فرایند] میتوا ادعا کرد که چه در ها گفته نرده معتبر و جرا نررمول است»
(.)Gadamer, 2004:297
ب ه ،قیر قیعی بود و ااپایدار قضرراوت معاصرررا را میتوا پذیرفت ،حتی چندگااگی و تناقض
را هک میتوا بر ای سرررخ گرادامر افزود؛ اما یا

اتر که بعد ای گذر یما قیعیت یافته و به قول

گادامر تأیید نرده اسرت معتبر و جرا نرمول اسرت؟ به اتر میرسد ای اتر گادامر دست کک دربارۀ
محتمرک محل تردید اسرت .گرچه نرررت او در مر یهسررایی به قیعیت رسیده است .اما قزل و در
سرایۀ ای اتر به حانریه رااده نرده اسرت .یا ای اتر در بیرو ای گفتما نیعی هک همی قیعیت و
اعتبار را دارد؟ اگر گفتما عمرق مجای هرات عرد سر یا حسی بایقرا و جامی قالب نود ناخ
نرررت محتمرک ای مر یه سرایی به قزلسرایی در عمق مجای تغییر اخواهد یافت؟ برخی ای تحقیقات
اخیر سرعی کردهااد محتمرک را ای ییر سایۀ مر یهسرایی صرف بیرو وراد و هنر قزلسرایی و ابداعات
او در قزل وقود و واسوخت را ناخ

هنر و بدااند (فتوحی.)1934 ،

 .5گفتنی اسررت که قیعیت یافت «نرراخ

نررررت» نرراعر در تاریخ ادبی الزاماً امر تق یلگرایااه

اسررت بدی معنی که هر گفتماای ابعاد خ اقیت هنرمند را تنرا به یک بعد که با افق ااتتارات

گفتما

همسررو بانررد فرو میکاهد .محتمررک به خاطر مر یههایش در میا یک گروه مذهبی مقام والایی دارد اما
ای بالندگی گفتماای ای دو حیث نررراعر را فروکاسرررته اسرررت :یکی تق یل ار و به مر یه و دیگر
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فروکاسرت مخاطبا و به یک گروه اعتقاد  .ای دو بعد هنر ِ محتمک که دست کک در تاریخ تذکرهها
برجسررته نررده یعنی مر یه سرررایی و قزل وقوعی ،تنرا مر یهسرررایی در یادگینامۀ و کااوای ن رده اما
فردیت خ اق و در ابداد طری واسروخت و صرورتبند اتریۀ وقوعگویی به حانیه رااده نده است.
خ اقیتش در قصریده و رباعی و بویژه دو رما -قزل و (دو رسرالۀ ج الیه و اقل عماق) به اابار تاریخ
ادبی س رده نده است.
 .4گزارش راسرتی ای نخصیت و فردیت و مرتبۀ هنر ناعر را باید در فرایند حرکت او در یما
جسرت و اه صرفاً در گزارشها یک یا چند منبع معتبر و حتی همزما با و  .مورخ ادبی باید فرایند
حرکت خیی نرراعر در طول یادگی و و ایز حرکت ار و در تاریخ ادبی را به دقت گاهمررمارااه
بایامایی کند .نراعر در سرنی مخت ه چگواه ییسرته ،به چه میاادیمیده؟ اقیهها تغییر در یادگیش
کردام اسرررت؟ کدام ارش متع ق به کدام دورۀ یادگی اوسرررت؟ در سرررو دیگر تاریخ واکنشها
مخاطبا

ارش ایز جداگااه باید اونررته نررود ،در ادوار مخت ه ،در مناطق جغرافیایی ،در گفتما ها

متفاوت چه واکنشهایی به ار او پدید مده اسررت؟ نرراخ
و ابت بوده یا تغییر کرده اسررت.

نررررت او در طول تاریخ بعد ای حیات

تغییرات بر چه مبنایی بوده اسررت؟ چنی گزارنرری ای محتمررک

کانراای اسرت که در موایات گزارش ای محتوا و اریشها سبکی ار و ما را به نناختی اسبت ًا قابل
اعتمراد ای و ازدیک میکند .محتمرررک و ار و در حکک «رویداد ادبی» هسرررتند .رویداد ادبی ،یک
رویداد یاده و بالنده اسرت .میزا ای بالندگی در گرو واکنشها مخت ه و متنوعی اسرت که ار و
در مواجره با اسرر را مخت ه دریافت میکند .در ارایت عیار یاده بود و مااایی رویداد ادبی را میزا
اخت اف اترها تعیی میکند.
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