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اعري (نقد ادبی) و نیز  آید؛ حزین در این تذکره، دیدگاه می عر و ـش هاي انتقادي خود در زمینۀ ـش
ــه میکند؛ بدین ترتیب این اثر، عالوه بر   ــی، فرهنگی و اجتماعی خود را عرض ــیاس تحلیلهاي س

اي پژوهشــهاي تاریخی، فرهنگی، ادبی و ... محســوب میشــود، بجهت  اینکه منبع ارزشــمندي بر
فرهنگی، مجال تحلیل   -احتوا و انعکاس ـسازوکارهاي اندیـشگانی مؤلف در بافت خاص اجتماعی 

ــلی این تحقیق، کنکاش در گفتمانی متن را براي پژوهندگان فراهم آورده اســـت.   ــئلۀ اصـ مسـ
ــتالیه ــرین نوشـ ــبکی کتاب تذکره المعاصـ ۀ حزین الهیجی، بمنظور بازنمایی و تحلیل  هاي سـ

 ایدئولوژي مستور در زیرساختهاي زبانی و ادبی این متن است.
 این پژوهش با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و استداللی انجام شده است. روش مطالعه:

در   حزین الهیجی در نقل واقعیات عـصر خود و نحوة زیست و شاعرانگی شعراي مذکور  ها:یافته
ـــیاري ـبه ـباورـهاي اخالقی، فرهنگی و بیش از هـمه انتـقادي ادبی خود  -این ـتذکره، ـپایبـندي بسـ

سـسـتی و تردیدي در داوریهاي شـخصـی و   صـدایی، هیچنشـان میدهد و با انتخاب گفتمان تک
 قضاوت در اوضاع و احوال و دانش و سیرت شاعران نمینماید. 

عات اسـت: در الیۀ ایدئوژلویکی، نویسـنده در ضـمن  نتایج تحقیق شـامل این اطالگیري: نتیجه
بازگویی تاریخ، بـصراحت و با تعـصب از قـضاوتهاي ـشخـصی خود در باب مهارتهاي هنري و ـشعري  
شــاعران و خصــایص اخالقی آنان ســخن میگوید. در الیۀ واژگانی غلبه با شــاخصــهاي اســمی و  

ارد، فراوانی رمزگان اخالقی در مکانی شـیعی اسـت که بر گرایشـهاي عقیدتی نویسـنده تأکید د
ــه با رمزگانهاي ادبی و مذهبی، جایگاه اخالق را در مؤلفه ــیار  مقایس ــنده بس هاي گفتمانی نویس

برجسـته نموده اسـت. در الیۀ نحوي، نویسـنده با اسـتفاده از جمالت سـاده و گسـسـته، صـداي 
اندیشـگانی و انتقادي هاي دسـتوري فعال، وجهیت قاطع اخباري، با صـراحت و قطعیت از مؤلفه

ت   دـم اي بالغی کمتر در ـخ اربرد ابزارـه ۀ بالغی، کثرت ـک ــت. در الـی داري نموده اسـ انـب خود ـج
ایدئولوژي و بیشـتر درجهت تقویت زیب و زیور بیانی اسـت. در الیۀ کاربردشـناسـی، نویسـنده با  

ــگري بـیانی ـبدون بهره  ـــهاي ارتـباطی و تـعاملی، ـبا گفتـمان ـتککنشـ ــ گیري از فرانقشـ دایی، صـ
 منظورهاي ایضاحی و اعالنی خود را محقق ساخته است.

 1400تیر  24 :دریافت تاریخ   
 1400مرداد  23:  داوري تاریخ   
 1400شهریور  05: اصالح تاریخ   
 1400مهر  26: پذیرش تاریخ   

 
 :کلیدي کلمات 

 ، دورة بازگشت ادبی، نویسیتذکره
  المعاصرین حزین الهیجی،تذکره
 هاي سبکی.شناسی انتقادي، الیهسبک

 
 :مسئول نویسنده * 

    n.oskooi@bonabiau.ac.ir 
 37738893 )41  98(+   

 

mailto:n.oskooi@bonabiau.ac.ir


JSPPP, (١٥)٢٢٢-٢٠٣ :٧٦, September ٢٠٢٢ 
Journal of the Stylistics of Persian Poem and Prose 

(Bahar-e- Adab) 
Home page: http://www.bahareadab.com 

 
ORIGINAL RESEARCH ARTICLE 
Analyzing the ideological discourse of the contemporary identity with a critical stylistic 
approach 
 
S.K. Sharifi, N. Oskooi*, A. Hajjaji Kohjoogh 
Department of Persian Language and Literature, Faculty of Humanities, Bonab Branch, Islamic Azad University, 
Bonab, Iran. 

 
 

ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  The memoir of the sad contemporaries is 
considered a distinguished work due to its unique features; In this memoir, Hazin 
presents his critical views on poetry and literary criticism, as well as his political, 
cultural and social analyzes; Thus, this work, in addition to being a valuable source 
for historical, cultural, literary, etc. research, has provided the opportunity for 
researchers to analyze the discourse of the text in order to contain and reflect the 
author's thought mechanisms in a specific socio-cultural context. The main issue of 
this research is to explore the stylistic layers of the book Tazkereh al-Moaserin 
written by Hazin Lahiji in order to represent and analyze the hidden ideology in the 
linguistic and literary infrastructures of this text. 
METHODOLOGY: This research was conducted using descriptive, analytical and 
reasoning methods. 
FINDINGS: Hazin Lahiji, in narrating the realities of his time and the way of life and 
poetry of the poets mentioned in this memoir, shows great adherence to his moral, 
cultural and, above all, critical-literary beliefs. And it does not judge the situation, 
knowledge and character of poets. 
CONCLUSION: The results of the research include this information: In the ideological 
layer, the author, while retelling the history, speaks openly and with prejudice about 
his personal judgments about the artistic and poetic skills of the poets and their 
moral characteristics. In terms of domination with Shiite nominal and spatial 
indicators, which emphasizes the author's ideological tendencies, the abundance of 
moral codes in comparison with literary and religious codes has highlighted the place 
of morality in the author's discourse components. In the syntactic layer, the author 
has explicitly and definitively sided with his thought and critical components by using 
simple and discrete sentences, active grammatical sound, and decisive news. At the 
rhetorical level, the multiplicity of use of rhetorical tools is less in the service of 
ideology and more in order to strengthen the beauty and expression of expression. 
At the level of pragmatics, the author has achieved his explicit and declarative 
purposes through expressive activity without utilizing communication and 
interactive paradigms, with monophonic discourse. 
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 مقدمه
هاي ادبی یکی از مهمترین منابع پژوهشی در حوزة زبان و ادبیات فارسی و حتی مباحث اجتماعی و تاریخی تذکره

هاي پیش  اي دارند، بسیار متکی به نمونهها ساختاري زنجیره هستند که ساختی دستورمند دارند. از آنجاکه تذکره 
هایی مانند طبقات و انساب در  نویسی و نوشتههاي ادبی فارسی از سنت اخبارنگاري و معجمتذکرهاز خود هستند.  

)، اما کمال این آثار،  778-774نویسی فارسی، قربانی زرین: صصاند (تذکره اسالمی ریشه گرفته  _علم و ادب عربی  
هاي فارسی در طول حدود هشت قرن، از  نگري در فهرست تذکرهژرفنتیجۀ بالیدن در فرهنگ ادبی فارسی است.  

نویسی را نشان میدهد  در اوایل قرن ششم هجري تا دورة قاجار، روند افزایشی و تحولی جریان تذکره  مناقب الشعرا
فت و  نویسی اهمیت بسیاري یانویسی در کنار سایر اشکال تاریخ). از زمان صفویان تذکره329(تذکره، اصیل: ص  

هاي مهم نثرنویسی فارسی گشت؛ بطوریکه به بازار پیکار و رقابتهاي تند تبدیل شد. جریان  تبدیل به یکی از گونه 
هاي  نویسی فارسی در دورة بازگشت ادبی نیز تداوم یافت و با بروز و ظهور اندیشه شکوفایی و دگردیسی تذکره

صحنۀ نقد ادبی فارسی شد. از میان دویست  یابی سخن و  انتقادي مؤلفان آن، تبدیل به محک و معیاري براي ارز
اي در تحقیقات تاریخی و ادبی المعاصرین حزین اهمیت و جایگاه ویژه تذکرة فارسی در دورة بازگشت ادبی، تذکره 

اي که اغلب پژوهشگران عرصۀ نقد ادبی دورة صفویه، این تذکره و نظریات انتقادي حزین را در ادب  مییابد، بگونه 
اند. این تذکره  ساز در تحوالت ادبی بشمار آورده بک هندي و دورة بازگشت ادبی حائز اهمیت بسیار و نیز جریان س

صد تن از شاعران نیمۀ اول قرن دوازدهم، تصویري از اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شامل شرح حال یک
اواخر سبک هندي است، ضمن تصویر افول    عصر انحطاط صفویان ارائه میدهد. این تذکره، که در احوال شاعران

این جریان در اواخر عصر صفوي با شرح زمینۀ زیستی، وضع زندگی و بویژه مرگ آنان، که گاه بشکل شهادت در  
سیاسی و تأثیر    _گیرودار مبارزه با مهاجمان به میهن اتفاق میفتد، تصویري ارزشمند از نحوة تغییر وضع اجتماعی  

بی و فرهنگی بدست میدهد و در واقع شرح حال کسانی است که در روزگار انحطاط و فروپاشی  آن بر تحول مبانی اد
اند (حزین الهیجی شاعري در کشاکش گفتمانها، محمودي نوسر و رضوانیان:  آزمایی بودهسبک هندي مشغول طبع 

 ). 156ص  
عنوان ابزار ایجاد آرامش و سکون  المعاصرین حاصل تأثیر فضاي گفتمانی بر روان شاعر است که نوشتن را بتذکره 

روانی از یک سو و برجاي گذاشتن یادگاري از خود و معاصرانش از سوي دیگر بکار میگیرد: «و پوشیده نماند که 
تر از رنگ گل زمستانی تر از اوراق خزانی و هوش پریدهنگارش این صحیفه، هنگامی از خامه سرزد که حواس آشفته

المعاصرین،  فسانه خاطر را به مشغله دارد تا گرانباري الم، روي در سبکی دارد» (تذکره بود؛ خواست که به بهانۀ  
). نویسنده در این اثر از نثري دوگانه بهره میبرد. این متن شامل دو بخش است که در یکی به «ذکر  95حزین: ص  

در بخش بعدي به «ذکر  ) میپردازد و  10علماي معاصر که به انشاي شعر زبان بلیغ بیان گشوده» (همان: ص  
). در مقدمه و شرح حال علما از زبانی بینابین بهره میگیرد. واژگان و عبارات بخش  46شعراي معاصر» (همان: ص  

نخست، اندکی دشوارتر، تشبیه و استعاره و ... بیشتر و شامل لغات و عبارات عربی در البالي متن است. ولی بخش  
 گشت نزدیکتر است. دوم کتاب نسبتًا ساده و به نثر باز

متون تاریخی بازتابی از گفتمان زمانۀ مؤلف در نظام فکري و نوشتاري اوست و اگر بپذیریم که تحلیل گفتمان  
یعنی درك و دریافت آنچه در متن ذکر نشده ازطریق کنکاش در عینیتهاي زبانی متن، آنگاه به لزوم نگرش انتقادي  

وژي مستور در کالم مورخ پی خواهیم برد و این همان طریقی است که  به متون تاریخی براي کشف معانی و ایدئول 



 203-222 صص ،76 پیاپی شماره   ،15 دوره  ،1401شهریور  ؛)ادب بهار(فارسی  نثر و نظم شناسی سبک  /  206

شناسی انتقادي هدف از مطالعۀ ویژگیهاي سبکی متن، آشکار  شناسی انتقادي در پی آن است. «در سبک سبک 
 ).43-42هاي ادبی معاصر، مکاریک: صص  کردن فرایندهاي ایدئولوژیکی پنهان در متون است» (دانشنامۀ نظریه

اي تولید متن و   تحلیل رایط و فـض نجش ـش اس ـس گفتمان انتقادي، که هدف عمدة آن تحلیل و ارزیابی متن براـس
ـشناـسی آمده است تا اطالعات دقیقتري از تجزیه و تحلیلهاي سبکی در معنا اـست، امروزه به یاري تحقیقات ـسبک

منظوره در ابعاد تاریخی، اجتماعی،  ها فینفســه منابع ارزشــمند تحقیقات چندنامهتذکرهاختیار محقق قرار دهد.  
مار می ناخت این آثار، دادهفرهنگی، ادبی و ... بـش ی  آیند؛ از طرف دیگر ـش رایط تحول نثر فارـس یاري از ـش هاي بـس

گانی و زبانی را   ازوکارهاي اندیـش هاي ادبی قرار خواهد داد. اما آنگاه که مؤلف تذکره ـس ر را در اختیار پژوهـش معاـص
ــۀ ایراد و اراـئۀ آراي انتـقادي خود قرار مـیدـهد، متن تـبدـیل ـبه مـجالی    در پیوـند ـبا ـباـفت فرهنگی و اجتـماعی، عرصـ

ــناختهاي  یافتن نکات پنهان فکري در ژرفبراي تحلیلهاي گفتمانی میگردد.   ــاخت گفتمانی متن، منجر به شـ سـ
هاي زبان د که ازطریق پژوهـش ناعمیقتري از متن خواهد ـش نای و ـسبکسـ ـش ول زبانی مبتنی بر اسـ ـش ناـسی و  ـص ـش

لۀ اصلی این تحقیق بر همین اساس شکل یافته است؛  ئر گشته و مستحلیل گفتمان تاریخی و فرهنگی متون میسّ
را در  المعاصرین الهیجیتذکرهیعنی کتاب    نویسینامهتذکرههاي نوع  پژوهش آن است که یکی از نمونه  هدف این

اسـتداللی) بهره   -توصـیفی  -هاي مختلف متن تحلیل نماید. در این تحقیق از شـیوة تحقیق ترکیبی (تحلیلیالیه
 براي پاسخ دادن به سؤاالت اصلی تحقیق:  ایمجسته

 هاي سبکی متن تذکرة حزین چه مختصات معناداري غلبه دارد؟ در الیه -۱
این متن چه پیوندي با عوامل فرامتنی (سیاست، قدرت،  هاي مختلف سبکی  مختصات سبکی شاخص در الیه -۲

 مذهب و فرهنگ) اثر دارد؟
 مختصات سبکی غالب متن در خدمت تبیین چه اهداف فکري است؟ -۳
 آیا سوگیري معناداري در گفتمان حاکم بر متن وجود دارد؟   -٤
 

 سابقۀ پژوهش
اسـت، باید به کتاب «شـاعري در هجوم    المعاصـرین حزین پرداختهاز جمله مهمترین آثاري که به بررسـی تذکره

) اشــاره کرد.  1390کدکنی (منتقدان؛ نقد ادبی در ســبک هندي: پیرامون شــعر حزین الهیجی» تألیف شــفیعی
مؤلف در این کتاب معتقد اسـت شـعر سـبک هندي و جریانهاي نقد ادبی آن، حرکتی در خالف جهت هم دارند؛  

عر حرکتی رو به انحطاط و نقد ادبی حرکت تعالیی. او حزین و تذکرهـش اش را بعنوان یکی از مؤثرترین ناقدان  ی اـس
ــمن مروري بر  ) در مـقاـلۀ «مروري بر ـتذکره1386ادبی این عـهد معرفی میکـند. قهرـمان ( ــرین حزین» ضـ المـعاصـ

  هاي خطی موجود از این تذکره، ایراداتی را بر تـصحیح معـصومه ـسالک بر تذکرة حزین وارد ـساخته و اغالطنـسخه
ت. ذوالفقاري ( مرده اـس الم با عنوان «تذکرة حزین» این  1381آن را برـش نامۀ جهان اـس ) در مقالۀ مندرج در دانـش

گفته معرفی مختـصري نموده اـست. اثر مـستقل دیگري که به تذکرة حزین پرداخته  اثر را با تکیه بر دو منبع پیش
 ه باشد، بدست نیامد.شناسی گفتمانی این متن را تحلیل نمودباشد یا از جنبۀ سبک

 
 بحث و بررسی

 شناسی انتقاديسبک
ناـسی انتقادي   ـسبک ته از آثار ـسبک  Critical stylisticsـش اره به آن دـس ناـسی که اـصطالحی اـست براي اـش ـش
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شــناســی انتقادي و  روشــهایی را بررســی میکنند که در آنها مفاهیم اجتماعی ازطریق زبان آشــکار میشــوند. زبان
  فرهنگ اي الهام بخشیدند و بر آن اثر گذاشتند (شناسی را بطور گستردهگفتمان انتقادي این گرایش سبکتحلیل 
ناـسی،ـسبک ناـسی انتقادي رویکردي اـست که نحوة ـشکل). «ـسبک26نورگارد و همکاران: ص    ـش گیري مفاهیم  ـش

شــناســی انتقادي عبارتند از:  ســبک  هاي بازنمایی آنها را تحلیل میکند. مفاهیم بنیادياجتماعی در زبان و شــیوه
ــبک»، «گفتمان»، «نظریۀ انتقادي»، «ایدئولوژي» و «قدرت». این رویکرد از زبان ــی انتقادي و تحلیل «س ــناس ش

شـناسـان انگلیسـی ارائه  شـناسـی انتقادي را راجر فاولر و دیوید برچ زبان  گفتمان انتقادي متأثر شـده اسـت. زبان
و نیز تونی ترو در   شـناسـی اجتماعینشـانهان فاولر، رابرت هوج و گونر کرس در کتاب کردند. در ادامۀ راه، همکار

 ).186شناسی، فتوحی: ص  نشان دادند» (سبک  زبان و کنترلکتاب  
شـناسـی روشـها و اصـطالحات تحلیل گفتمان را براي تبیین و توضـیح کاربرد زبان ادبی به  این رویکرد سـبک 

هاي فیلســـوفانی مانند فوکو، ســـرل و روشــهاي  ســـتقیماً تحت نفوذ اندیشـــهخدمت میگیرد. این نوع تحلیل م
اي که زمینۀ کار با ابزارهاي این  شــناســی متنی انجام میگیرد، بگونهکاربردشــناســی زبان، تحلیل گفتمان و زبان

ناـسی را در بررـسی متنهاي کوتاه و بلند براي ـسبکروـشهاي زبان ناـسی فراهم کند. در اـساس، ـسبکـش نا ـش ـسی  ـش
ــی متنهاي ادبی. بنابراین فایدة رویکرد تحلیل  ــهاي تحلیل گفتمان در بررس ــت از کاربرد روش گفتمان عبارت اس

ـشناـسی  ـشناس را قادر میـسازد زبان را در قلمروي فراتر از جمله بررـسی کند. در ـسبکگفتمان این اـست که ـسبک
گفتار، اســتنتاج  پیوســتار دســتوري، بافت، کنش  تحلیل گفتمانی، مقوالتی فراتر از جمله مانند پیوســتار معنایی،

شـناسـی سـنتی معنایی، بطور منظم براي توضـیح و تفسـیر متن ادبی بکار میروند. دسـتیابی به این امر در سـبک
بک نتی کار خود را به واژهممکن نبود؛ زبرا ـس ی ـس ناـس ی، زبانـش ناـس ی تاریخی، فقهـش ناـس اختارهاي  ـش اللغه و ـس

طح جمله محد بکنحوي در ـس خن در ود میکرد. تحلیل گفتمان که در واقع ادامۀ ـس ی با رویکرد تحلیل ـس ناـس ـش
ـشناـسی پیوند خورده و گفتگوها و ـسبک متن و زاویۀ دید را  هاي ـسبکـسطوح فراتر از جمله اـست، ـسخت با ـشیوه

 ).153و152شناسی به مطالعه میگیرد (همان: صص  با الگوهاي زبان
 

 المعاصرین بافت تاریخی و فرهنگی متن تذکره
تذکره المعاصرین حزین روایتگر یکی از پرآشوبترین مواقع تاریخی ایران و حوادث آن است: زمانۀ فروپاشی یکی از  

اسالمی (شیعی)، یعنی حکومت صفویان و تحوالت عظیم سیاسی و اجتماعی آن  -مقتدرترین حکومتهاي ایرانی
زمانۀ این  در  فتنه  دوران.  جهت  پرآشوب  نظامی  توان  و  انسجام  و  اقتدار  هیچگونه  از  مرکزي  حکومت  که  خیز 

ایستادگی مقابل دشمنان برخوردار نبوده، کشور ایران از هر جانب آماج حمالت و نفوذ مهاجمان (عثمانیها از غرب  
دولتی، غارتگریهاي حاکمان    فساد سازمان حکومتی، جایگاه اوباش در مناصبو افاغنه و ازبکها از شرق) بوده است.  

ولخرجیهاي هنگفت شاه از دالیل   مالیاتهاي ،ان صفويشهرها،  آن  نظایر  و  بازرگانی خارجی  کمرشکن، سقوط 
شاه سلطان حسین صفوي تراژدي ناتوانی (  بود شاه سلطان حسین  زمانمستقیم فروپاشی نظام حکومتی صفویه در  

شاه    ،ریزي شدپایه شاه عباس یکم در زمان هاي سقوط صفویههرچندکه زمینه). 136پناهی: ص احمد حکومت، 
اعتنایی او به امور کشوري و لشکري  نفس و بیچراکه ضعف  ؛است سلسله سلطان حسین مقصر اصلی سقوط این

ان  را محاصره کردند و هنوز امک  اصفهان آن زمان شد. حتی زمانی که افغانها در  ایران ریختن اوضاع  باعث درهم 
  او حاضر به ترك شهر براي گردآوري نیرو نشد و آخرین فرصت طالیی را ازدست داد ،خروج از شهر وجود داشت

بدون تردیـد،  ).  274: ص  فردغفاري  ،تاریخ تحوالت سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی ایران در دوران صفویه(

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%DB%8C%DA%A9%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%8C_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D8%8C_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D9%88_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C%D9%87
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ادبیات و فرهنگ  آرام بر زبان،  تحـوالت سیاسـی و نظـامی آثـاري زودهنگام دارد، اما تأثیرات خود را بتدریج و آرام 
تـاریخی، لـزوم توجه به حیات سیاسی آن دوره    ةمیگذارد. بهمـین جهـت بـه موازات بررسی حیات فکري یک دور

ق) به اردوگاه محمود افغان که  1135محــرم ســال    12از روزي کــه شــاه ســلطان حــسین ( ت.ضروري اس 
وارد اصفهان شد  شاه افشار  قمـري کـه نادر  1142الثانی سال    یعرب24آباد بود رفت و تاج بر سر او نهاد، تا  در فرح

بـحـدي آشـفته شد که اربـاب  ایران  و اشرف افغـان را متـواري سـاخت، هفت سال گذشت. در این مدت اوضاع  
و به  دانـش و فرهنـگ مجـالی بـراي ابـراز هنـر خویش پیدا نکردند. اکثر آنان از دم تیـغ نابکـاران گذرانـده شده  

بودند. عده  بسر  قتل رسیده  را در جایگاهی  روز  و هر  را در سرایی  بـراي حفـظ جـان خویش هر شب  اي هم 
اي بیاسایند. بـراي شـرح آنچه در این دوران بر اصفهان گذشت، واژه «انحطاط» آوردند تا از بد حادثه لحظهمی
ر  ةواژ محاصـره  دوران  وضعیت  عثمانی  سفیر  است.  مالیمی  مـردم  بسیار  از  «بسیاري  میدهد:  گزارش  چنین  ا 

ا مردند، شهري که مـردم آن دائمـاً در این دلهره بسر میبرند که کـسی آنهـا  هاصـفهان براثـر گرسنگی در خیابان 
خانـه  از  ( را  برسـاند»  بقتـل  و  بکشد  بیرون  سلسلههایـشان  سفرنامه،    و  349  ص  لکهـارت:صفویه،   انقراض 

 ). 65ص    کروسینـسکی:
از تاریخ پیداست که احوال چندان خوشی نمیتوانسته داشته باشد. اگرچه سرآغاز این  دبیات ایران در این مرحلـه  ا

انحطاط و رکـود   ةادبیـات دور  از آن بهغالبـاّ ناخوشی احوال ادبی را پژوهشگران از پیدایی عهد صفوي میدانند و 
) ولی بدیهی است که 10: ص  1ج،  هدایتالفصحا،  مجمع ؛  416: ص  ذر بیگـدلیآتذکرة آذر،  تعبیـر مـیکننـد (

مطابق دیدگاه منتقدان ادبیات دورة صفویه،    سقوط حکومت صفویه بر وخامت اوضاع فرهنگی و ادبی افزوده باشد.
و  دوستان  مهاجرت بسیاري از شاعران به هن  ،توجهی پادشاهان صفوي به زبان فارسی و ادبیات آنبی عواملی نظیر  

عمومی شـدن شعر    ،هـاي صـوري و خیـالی شـعرتوجه به جنبه  ،محـیط و فرهنگ شاعرپرور دربار گورکانیان هند
به شعر    -ارتباط با فضاهاي ادبی و فرهنگیبی-گرایش مشاغل مختلف    ،سـوادو رواج آن بین مردم عـامی و کـم

که زمانی عامل استعالي شعر فارسی  –وفیانه و عرفانی  هـاي صضعف اندیشه   )،عطار و بقال و قصاب و امثال آن(
: ص  داريتمیم(همانجا و عرفان و ادب در عصر صفوي،    بایستی از دالیل فتور ادبی این دوره بشمار آوردرا    -بود

117.(   
 

 ورزي حزین الهیجینگاري و اندیشهشیوة تاریخ
مشهور قرن   و  و محقــق ذوفــنق)، شاعر، مورخ  1103-1180به حزین الهیجی (متخلص    بن ابی طالبمحمدعلی
ت  دوازدهم   ت که در این دوره به نگارش تذکره اقدام نموده و اتفاقاً این اثر در میان دویـس ماري اـس جزو افراد پرـش
ــزین  .  آیدعـصرش، اثري ـشاخص بـشمار میتذکرة هم الهاي حکومت ـصفویه  ادیب و منتقدحــ چون  هم  ،آخرین ـس

بسـیاري دیگري از اقران خود، بجهت پاسـداشـت شـاعران و عالمان عصـر پرآشـوب خود و نیز براي نشـان دادن  
ـــبتـهاي متـعدد اجتـماعی و بویژه ادبـیات، ـبا دـغدـغهـهاي انتـقادي خود در حوزهدـیدـگاه ــوزاـنه نسـ ـبه مـندي و دلسـ

ــال  فرهـنگ و ادبـیات در بحبوـبۀ روزـگاري پرتنش، ـبه نـگارش ـتذکره روي می آورد. او نـگارش این ـتذکره را در سـ
 نویسی نهاد.   را مبدأ این تاریخ  1103در هندوستان آغاز کرد و تاریخ تولد خود، سال    1165
ــرح احوال یک  ةتذکر ــاعران  حزین ش ــد تن از عالمان و ش ــیعی ص ــر مؤلف  ش را دربر میگیرد. حزین منتقد  معاص

عر این دوره و از فعاالن حوزة نقد ادبی خت ـش رـس اب می  ـس ر بحـس یاري را  آید که دیدگاهاین عـص هاي انتقادي بـس
ــت ادبی مطرح میکند. ــفویه و آغاز بازگش ــر ص ــوص انحطاط نظم و نثر دورة انتهایی عص با آنچه از بافت    درخص
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ــزین اجتماعی و فرهنگی تولید این متن ذکر شد، تردیدي نمیماند که در   گرا و روشنفکر،، بعنوان مؤلفی واقعحــ
ــوآراي   د.    دخــ ته باـش ائلی که درخـصوص آن ـسخن میگوید نگرـشی مأیوس و منفی داـش یاري از مـس بخش  به بـس

کـــه   استسیاسی سالهاي پایانی حکومت صفوي  فتنۀ  اوضاع پر  حـــزین ناشـــی ازبدبینانۀ    هايانگارهبزرگی از  
ــعر در روزگار خود تأسـف  آن و ناهنجاریهاي پس از آن بوده اسـت. حزین در این تذکره  شـاهد   بر انحطاط شــــ
ــی  میخورد ــدو ابتذال مضامین شاعران مقلد و وفور متشاعران ب ــرقت ادبی را محکوم میکن ــالحیت و رواج س :  ص

ــر مترس« ــه اکث ــت ک ــن و هویداس ــسبان و  بر ارباب فهم و ذکاء و اصحاب علم و هدي روش ــار و منت ــمان روزگ
متشبهان به دانشوران سخنگزار و برخود بـستگان هـر شعار و دثار، خاصـه بعـد از صـدر اسـالم کـه اواخـر ظهور  

ــده ازفتن آخرالزمان از ساغر دوران سرخوش زالل را کشیده ــی و هیچ  اند و دُردي کدر تهنشین مان کسی بوالهوس
ــر  شۀبه اندی ــر صناعت که   طبع فاسد به فک ــنوند و از ه ــیش ــاالي کاسد خود افتاده و از هر که نامی م ــرویج ک ت

ــد و برخــود بندند؛ چنان   ــه آن آویزن نشانی بینند، با محوضــت عــدم مناســبت و فقــدان بــصیرت و اســتطاعت ب
ــ شــیوه  ورزیده ودلیر که مگر پیشه نیشدار او    اتانتقــاد  .)91: ص  حــزینالمعاصرین،  تذکره(  دیرینه است»  ۀآموخت

ــعف آن  استنویسانی  تذکره  همچنین متوجه ــاط ض ــی  ان راکه نق عدم تحقیق و ممارست در دستیابی به   ،دانشیب
نویسی این  نقد تند او دامن تذکرهمیداند.  درایی  تحریـف حقـایق، نداشـتن استعداد نقد و هرزه آگاهیهاي تاریخی،

هاي  نگاري و سـرقات موجود در تذکرهدانشـی، عدم مطالعه، سـرسـريبیاعصـار را نیز گرفته اسـت و درخصـوص  
معاـصرانش مینویـسد: «نهایت جهد این گروه از دفترها التقاط به الفاظ و حروف اـست که به آن مـشعوفند. و اقـصی 
ــرف انتحال کردندي. لیکن تا ــت که به آن مألوفند و کاش آن بودي که بی تص  غایت همت اینان ابتذال مقال اس
مسـخ نکنند انتسـاخ ننمایند. و اکثر با هم یاور شـده به معاونت یکدیگر راه پیمایش تاریخ و سـیر و نگارش تذکره  

سـنجی اسـت اما  خوانی اسـت، آسـان میّسـر اسـت. غافل از اینکه هرچند افسـانهواگیرند به گمان آنکه چون قصـه
ق مقالتی و جودت قریحتی و ـصفاي طویّتی موقوف اـست به بـضاعتی و تحقیق حکایتی و معرفت هر روایتی و ـصد

ــراط الزمه. بعضــی تذکره ــارت رفت ترتیب دادهالی غیر ذالک من اش ــده که اش اند،  ها که این عوام به اغراض فاس
زاري اـست عاقل را. چه قطع نظر از رکاکت عبارات و ژاژخوایی منـشآت مـشحون اـست به اکذوبات و خرافات  حیرت

تباهات   ت از اـش تهو مملو اـس الً معرفتی به آنان نداـش ند و اـص ناـس انی را که نـش اند ورق ورق احوال  و الطائالت. کـس
اند، اشعار دیگران را در کار ایشان کنند و کالم گویندگان تخلیط نموده،  نویسند و جمعی که هرگز یک بیت نگفته

تایش و القا فحه ـس فحه ـص اید ـص ب و نعوت نگارند و جایی  ـسخن دیگر به دیگري نـسبت دهند. آنجا که نباید و نـش
که بایـسته و ـشایـسته اـست به تحقیر نام و تنزیل مقام آرند. خطابات افاـضل و اـشراف به کار جمریان و عوانان کنند 
و القاب اینان به اشراف و اعالم اطالق نمایند. هرچه را از جایی وانویسند چون قدرت بر تصحیح نیست هر تحریف 

 ).91-92تاده باشد همه را بکار برند و صواب شمارند» (همان: صص  و هر سقط و غلط که در نسخ اف
اش، از نحوة گزینش ـشاعران مذکور در این اثر مینویـسد: «اگر خواـستی که اختـصار به ذکر  حزین در مقدمۀ تذکره

ــی از   ـــیل نیفـتادي، الجرم ـبه ذکر بعضـ ــر نـماـید، هرآیـنه مـعدودي قلـیل بودي ـکه ـحاـجت ـبه تفصـ ـکامالن مـعاصـ
ان نیز... عنان ادهم قلم معطوف نمود... از کـسی که در مدت عمر ـسه چهار بیت یا ـصد و دو، ـصد بیت ـسر  متوـسط

زده باـشد، هرچند ـشایـسته بود، ـشاعر نـشود و در ـسلک این ـصنف معدود نگردد. لهذا از ذکر این قـسم مردم اعراض  
اهیهاي بسـیار از شـرح حال عالمان و  ). در این اثر ارزشـمند تاریخی، جداي از آگ95-94مینماید» (همان: صـص  

شـاعران شـیعی اواخر عهد صـفوي، نگارنده از روزگار خود و ادباي همعصـرش و نحوة زیسـت و گذران معیشـت و  
 سرانجامشان نیز مینویسد.   
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نات و یا رذایل یکی از عالقه اوت در محـس اعران عهدش، تدقیق و قـض نده در تبیین تاریخ ـش لی نویـس مندیهاي اـص
اـشخاص اـست؛ اما انـصافاً در باب گرایـشهاي مذهبی و عقیدتی اشخاص چیزي نمیگوید و تنها به عملکرد و  اخالقی  

اره میکند. اهمیت آنچه حزین در تذکره انی  رفتار آنان اـش ت که او خود همۀ کـس رین ذکر میکند در این اـس المعاـص
ۀ خودش با آنان مؤانست و مجالست دیرینه را که تاریخ زندگی ادبیشان را مینویسد، از نزدیک میشناخته و به گفت

شـناسـی و نقد ادبی درخصـوص  داشـته اسـت؛ همین امر باعث شـده اسـت که مؤلف عالوه بر ذکر اطالعات نسـب
خن بگوید و بدین ترتیب دیدگاه ات آنان نیز ـس لوك و مماـش رش، از اخالق و نحوة ـس عراي معاـص هایی تربیتی و  ـش

 نگاري حزین آمده است.شناسی در خالل تاریخبعضاً روان
حزین اظهارنظر در باب قابلیتها، مهارتها، صـنعتها (هنر و تواناییهاي شـاعري) یا عدم کفایت شـاعران عهد خود را  
اغلب با صــراحت و قطعیت و همراه با دیدگاه اســتداللی در ذکر علل و ریشــۀ معایب اعالم میکند؛ همچنانکه در 

ی و  آید، بیمثالی که در پی می ت: «چون از  دانـش اعر منظورش عنوان نموده اـس عر ـش اد ـش مۀ فـس رچـش ابهام را ـس
بک و   ب الفاظ، ـس خنش با وجود تناـس نعت ابهام را بجدّ گرفته، گاهی بلکه اکثر ـس ت و ـص رمایۀ دانش عاري اـس ـس

نظر مؤلف، اقتدار  آید، دقت)؛ آنچه در این نقدهاي کوتاه و صـریح بیشـتر بچشـم می175خام میفتد» (همان: ص  
ت، بگونه ن زبانی و  گفتمانی و ایجاز موجود در کالم اـس اي که در طی یکی دو عبارت، هم به عیوب و هم به محاـس

اعر میپردازد و از حاـشیه اً هم ادبی (مثل تناـسب الفاظ در نمونۀ فوق) یا فکري ـشعر یک ـش روي میپرهیزد. اما بعـض
یده در لفافۀ ادبیت ابراز میکند. در این جمالت  گویی نقدهاي خود را در مجرایی از عبارات کنایی، با کلی و یا پوـش

هم نویسـنده اغلب ویژگیهاي منفی شـاعر را در کنار یکی از محسـنات او مینشـاند تا اندکی از تلخی نقد کاسـته 
 باشد؛ طرز بیان حزین در چنین مواقعی رنگی از ذم شبیه به مدح مییابد:  

 ).210ضخیمی به نظر درآمد» (همان: ص  «با آنکه عامی بود منظوماتش کتاب  
«به ـشاعري مـشهور و عمري به آن پیـشه مغرور و از اماثل خود کمی نداـشت؛ لیکن بالغت و حالوت ـسخن نـصیبی 

 ).197است شگرف که هر کس را میسّر نیاید و هر مرغکی انجیر نخاید» (همان: ص
تقریبی والدت، اســم و القاب، اصــل و خاندان،  اطالعاتی که حزین دربارة هر شــاعري ارائه میکند شــامل زمان  

غل، نحوة وفات و مدفن، همراه با ذکر نمونه تگاه، علوم و مهارتها، هنرها، ـش د.  خاـس اعر مذکور میباـش عار ـش اي از اـش
اش آورده  حزین در ذکر این اشـعار ادعا میکند که آنچه را از شـعر هر شـاعري در حافظه مضـبوط دارد، در تذکره

ت. همچنین تحکام  در نقد خود به لفظ،، معنی، خیال  اـس عار، نوع و قالب آن، وزن و قافیه و اـس تی اـش بندي، یکدـس
 آن توجه داشته است.

، هنگام اقامتش در هندوـستان و ظرف مدت نه روز نگاـشته اـست. اتکّاي  1165حزین تذکرة خود را در اواخر ـسال  
ناد معت تن به منابع و اـس ی نداـش ترـس ت. نثر تذکرة حزین  بر، عمدهمؤلف بر حافظه و دـس ترین عیب این کتاب اـس

تن از    20هاي معاـصرش از پختگی و ایجاز برخوردار اـست اما در نگارش بخش نخـست (ـشرح حال  به تذکرهنـسبت
ــرح حال   ــاعران) تـفاوت عـمده 180علـما) و بخش دوم کـتاب (شـ اي وجود دارد؛ نثر کـتاب در بخش اول  تن از شـ

الن وار میگردد. عبارات و مفردات  مصـنوع، متکلّف، فاـض ت. بطوریکه گاهی درك و فهم مطالب دـش ه و منشـیانه اـس
عربی در این بخش زیاد بچشـم میخورد: «حبّذا سـموّ شـأن و علوّ مکان که اوانی جمل و ظروف و سـلّم بیسـت و  

اشــراف،  معراج هریک از این  هشــت پایۀ حروف، از احاطۀ عشــري از معاشــر و وصــول اولین پایۀ مدارج عرش
 ).  89تر از دیدة مور و نارساتر از دماغ مخمور است» (همان: ص  عرصهتنک
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هاي ادبی و صورتهاي خیالی، استشهاد به ابیات فارسی و عربی و  با ورود لغات کهن و عربی، استفادة بسیار از آرایه
بخش مقدماتی) راه فنی ـشدن را  ـشدن نثر بـشمار میرود، نثر این کتاب (در  آیات قرآنی و احادیث که از لوازم فنی 

ادهدرپیش میگیرد.   بیه نثر مرـسل دورهتر و ادیبانهاما در بخش دوم، عبارات ـس تر ـش هاي اولیه نثر فارـسی  تر و بیـش
ت، با درنظر گرفتن بیان ادیبانه، پختگی و   اده و روان اـس یوة نگارش نثري ـس ت. هرچندکه نثر حزین بلحاظ ـش اـس

 اثر را در زمرة نثر بینابین قرار داد.    ایجاز این اثر، میتوان این
 

 المعاصرینتذکرههاي سبکی تحلیل انتقادي الیه
ــانهزبان، توده ــبکههاي درهم و برهم و بیاي از آواها و نش ــت؛ بلکه ش ــت نظامنظم نیس بافته از  مند و درهماي اس

ــطح متمایز  ها و پیوندها. بـنابراین هر پاره گفـتار یا هر تـکه از متن از  الیه ــتگی چندین سـ خالل همـکاري و پیوسـ
ازمان بکزبانی، ـس ی ـس طوح و واحدهاي تحلیل در زبان که میتواند بررـس ود. ـس ازماندهی میـش انه را ـس ناـس دهی  ـش

شـــناســـی و الیۀ ایدئولوژیکی. دانش  کند عبارتند از: الیۀ آوایی، الیۀ واژگانی، الیۀ نحوي، الیۀ بالغی، الیۀ کاربرد
هاي ـسبکی  اي بررـسی میکند؛ در ادامه به تحلیل الیهها را با روـشها و ابزارهاي ویژهریک از این الیهـشناـسی هزبان

 ایم.تذکره المعاصرین پرداخته
 

 المعاصرینتحلیل الیۀ واژگانی تذکره
ي نقش  آید، زیرا در ـشاکلۀ ـسبک فردگیري یک اثر ادبی بـشمار میهاي بنیادین در ـشکلالیۀ واژگانی یکی از الیه

بسـزایی را ایفا میکند. در این سـطح بررسـی کوچکترین واحدهاي معنادار زبان، سـاختمان واژه و شـیوة سـاخت  
ــانهها، معناي آنها، ائتالف معنایی واژهواژه ــطح از  ها با هم، دالها و نش ــی این س ها و مانند آن انجام میگیرد. بررس

رف) امکان ناـسی (علم ـص بک به کمک دانش تکواژـش وع موردنظر خود را هدف قرار  ر اـست. کلمهپذیـس اي که موـض
ــت، ـقدم ـبه محیط کلـمات، ارزش ــفـته و  اي میـگذارد ـکه بلـحاظ مـکالـمهـهاي بیـگاـنهـگذاریـها و تکـیهداده اسـ اي آشـ

اي جذب میشـود و گاه از این روابط رانده میشـود، با  پرتنش اسـت. کلمۀ مزبور گاه به درون روابط متقابل پیچیده
اي دیگر میگریزد و از میان گروه دیگري نیز میگذرد. تمامی این امور ممکن اســـت اثري  آمیزد و از پارهبرخی می

هاي معناشــناســی آن از خود ردپایی باقی گذارند،  گیري گفتمان داشــته باشــند، در تمامی الیهحیاتی در شــکل
بک عیت ـس ازند و کل وـض ی آن را تحت تأثیر قراترجمان آن را پیچیده ـس ناـس ی از این نمودها در ـش ر دهند. بخـش
ــت؛ به عبارتی «واژه ــالت ارتباطیواژگان و ترکیبات متن پیداس ــند، محمل  ها عالوه بر رس اي که بر دوش میکش

ـــند و هیچـگاه نـباـید از ـبار ـعاطفی آنـها ـغاـفل بود» (ـکارکرد اـیدئولوژي در انـگاره ــاـهاي ذهنی ـخالق خویشـ ـها و فضـ
نک وزیالیه تان حـس بکی داـس اس    ).67ر، دلبري و مهري: ص  هاي ـس ان مرکز و اـس ی، ذهن انـس ناـس «در پدیدارـش

پذیر اســت که متن اجازة دســتیابی مخاطب را به آگاهی نویســنده  همۀ معانی اســت. تفســیر متن هنگامی امکان
نویـسی میدانند و در ). «بـسیاري ـسبک را هنر واژه18-17میدهد» (فرهنگ اـصطالحات نقد ادبی، مقدادي: ـصص 

پایه نیـست؛ زیرا واژه هم اند. این نگرش گاه چندان بیـشناخت ـسبکها بیش از هر چیز چـشم بر واژگان  دوخته  کار
نامه ناـس ازهـش بکدارتر از دیگر ـس ت» (ـس ان، زنده و پویاـس ت و هم چونان انـس ی، فتوحی: ص  هاي زبان اـس ناـس ـش

نتزاعی، عموم و خـصوص، رمزگان، ـشاخص، و...  هایی از قبیل واژگان حـسی و ا). در مطالعۀ الیۀ واژگانی مؤلفه249
 بررسی میشوند.
 دار واژگان نشانه
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ها دربردارندة دیدگاه  هاي نـشاندار ـسبب میـشود که این واژهوجود معانی ـضمنی و تداعیهاي مثبت و منفی در واژه
ــند؛ ازاین ــخص و تلقی ایدئولوژیک باش ــانهو نگرش مش ــت و  کنندة رابطۀ بینافردداري، بیانرو نش ي در کالم اس

تفاده از لغات بی بکی را بیان میکند. میزان اـس طوح ـس انـس ان و نـش ایی  نـش ناـس نی براي ـش دار میتواند معیار روـش
طرفی وي باشــد. این  ســبک، انعکاس فردیت، دیدگاه روایی و تعیین میزان دخالت نویســنده در یک متن یا بی

، دربردارندة معانی ضــمنی و مفاهیم ارزشــی نیز هســتند که ها، عالوه بر داللت بر یک مفهوم خاصدســته از واژه
«نوع رمزگان در الیۀ واژگانی و نقش آن رمزگان در متن،    نگرش و طرز تلقی نویســنده و گوینده را در خود دارند.

سپردگی نویسنده به گفتمانهاي مسلط و نسبت او با ایدئولوژیها و نهادهاي قدرت را مشخص  میزان وابستگی و دل
ــلطۀ گفتمانهاي اقتدارگر نمیدهد» (همان: ص  می ــت که تن به س ــخنور در حدي اس کند. البته گاه بیان هنري س

260.( 
 رمزگان

انه طالحات کلیدي نـش ت که امکان تولید، دریافت و  «رمزگان از اـص ت، هر رمزگان نظامی از دانش اـس ی اـس ناـس ـش
ترین رمزگان اـست؛  یاد اـست. زبان بزرگترین و پیچیدهبنبنیاد و فرهنگتفـسیر متون را فراهم میکند و بیـشتر بافت

زیرا همۀ رمزگانهاي دیگر از جملۀ رمزگانهاي آداب، پوـشاك، غذا، اطوار، اـشارات، نظامهاي حرکتی و غیره بواـسطۀ  
دار کردن جـستجوي رمزگان در براي معنی).  150ـشناـسی کاربردي، ـسجودي: صزبان قابل توـصیف اـست» (نـشانه

 شاخه به ترتیب زیر جستیم:  شش، رمزگان این کتاب را در  حزینتذکرة  متن  
 المعاصرین تذکره در  کاربردي  رمزگان - 1جدول شمارة  

ادبیات و نقد  
 ادبی 

 علوم  عرفان و حکمت حکومت/سیاست  دین  اخالق 

سلیقه،   زیبا،  طبع 
طبع،   ذوق،  شعر، 
دقایق  معمیّات، 
معنی،   لفظ،  سخن، 
قصاید،   دانشوري، 

شاعري، طرز  
معمّا،  تاریخ گویی، 

مضامین تازه، مثنوي،  
غزل،  قصیده، 

ترکی،  نکته  سنجی، 
شناسی،  سخن
منقبت،  سخن فهمی، 

شعر یکدست، تشبیه  
شعرفهمی،   (تقلید)، 
ذکا، استقامت سلیقه،  

مشکل  پسند،  طبع 
صحبت،   رنگینی 

 ابیات سنجیده و غرّا 

وارسته،   نازکدل، 
حمیده،   آداب  رأفت، 
پسندیده،   اخالق 

معاشرت،  ح سن 
گرانجان،  سبک  روح، 

باکمال،   نیکوخصال، 
معدلت  شعار،  مردمی، 

مروّت،   سنجیدگی، 
طویّت،   صافی 

خصال، حمیده 
کماالت،   فضایل، 
عزّت،   صداقت، 

همّت، صاحب
سخاوت،   بلندفطرت، 
فتوّت،   شجاعت، 
نیکوسیرت،   غیرت، 

آرمیده،  خوش اخالق، 
روح،  سبک 
 آرايمحفل 

عبادت،   تقوي، 
عاتقوي بدِ  شعار، 

خصال،  فرشته 
 شهادت 

دیوانی،  مهمّات  استیفا، 
 خدمات سلطانی، مالیات

انزوا،   ریاضت، 
عارف  ربانی،  قناعت، 

معتکف،   موالنا، 
 اعتکاف 

طبّ،   سیاق،  علوم، 
علوم،   متداوالت 
حساب،   حکمیّات، 
کیمیاگري،   نجوم، 

 هیأت و اصطرالب

 
گرایی  گر گرایش به ایدئولوژي مذهبی و اخالقالمعاصـــرین، نمایانتحلیل رمزگان کاربردي در الیۀ واژگانی تذکره

ــت؛ گزینش غالب مؤلف از دایرة کلمات و کاربرد آن در متن، همان ــت،  اسـ ــخص اسـ گونه که در جدول نیز مشـ
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ــمت انگارهجهت ــهاي تعلیمی و  هاي اخالقی دارد. در این گفتمان مگیري معناداري بس ؤلف بدون بکارگیري کنش
وخوي و ـسیرت و منش و رفتار و کردار ـشاعران، نـشان  ترغیبی نظیر اندرزدهی و یا امر به معروف، با اـشاره به خلق

انی جاي دارد. پس از  میدهد که مؤلفه ی و انـس هاي اخالقی در بینش ایدئولوژیکی او در رتبۀ نخـست مفاهیم ارزـش
ان اخالقی، رمزگـ  اربرد این متن قرار  رمزـگ ان پرـک ۀ دوم انواع رمزـگ د ادبی در رتـب ات و نـق ه حوزة ادبـی ان مربوط ـب

ــعر در این دوره در اختـیار مـخاـطب قرار  قیمتی از نظرـیهمیگیرد. این رمزـگان، اطالـعات ذي ـهاي مربوط ـبه نـقد شـ
ي متن اســت، میتوان در این  میدهد. رمزگان حوزة نقد ادبی در این کتاب را، که حاوي اصــلیترین گفتمان انتقاد

 بندي نمود:چند بخش طبقه
دانش ادبی و   -2شـناسـی، شـعور شـعري)؛  .اسـتعداد شـعر و شـاعري (ذوق، طبع، سـلیقه، شـغرفهمی، سـخن1

عر، قوالب ـشعري) ؛  تربیت یقی ـش عر و هنر؛    -3یافتگی در این علوم (لغت، موـس ۀ ـش  -4تمرین و ممارـست در عرـص
ــمون -5معنی؛  توجه پایاپاي به لفظ و   ــازي و خالقیت هنري  مض ــنجیدگی و پختگی کالم  یک -6س ــتی، س دس

 تاریخ.توجه به تفننهاي شعري رایج در این عهد نظیر معما و ماده-6گو در حوزة نقد ادبی)؛  (عبارات کلی
میدهد این    گفته قرار دارند و این رتبه نشانبه دو رمزگان پیشرمزگان مذهبی و عرفانی در درجات پایینتر نسبت

 نگاري نبوده است.دو حوزه جزو اولویتهاي نخستین گفتمانی و ایدئولوژیکی نویسنده در تاریخ
 

 
 المعاصرین : توزیع فراوانی انواع رمزگان در تذکره 1نمودار شمارة 

 
 شاخص

عنی شـاخص «صـورتی از ارجاع اسـت که وابسـته به بافت گوینده اسـت؛ اصـطالحی اسـت که از کلمۀ یونانی به م
تفاده از ابزارهاي زباننشـانه ت و با اـس ده اـس ی براي تعیین محل و مکانگذاري اخذ ـش ناـس یابی هویت در بافت  ـش

-81اقدم: ـصص  ـشناـسی، ـشیبانی  هاي ـسبکزمانی و گفتمانی اـستفاده میـشود» (کلیدواژه-مکان اجتماعی، مکانی
 فته میشود.). شاخص همان القاب و عناوینی است که براي کلمات بکار گر82

 
 

,  رمزگان اخالق
116 ,32%

رمزگان ادبی و نقد 
%25, 90, ادبی

,  70, رمزگان دین
19%

رمزگان عرفان و 
%18, 64, حکمت

%3, 10, علوم
,  حکومت/سیاست
10 ,3%
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 المعاصرین تذکره شاخصها در   انواع - 2جدول شمارة  
 شاخص مکان  شاخص زمان  شاخص شخص 

سید    –الدین احمد  سید نظام 
  –امیر صدرالدین محمد    –علیخان  

محمد    –امیرالمؤمنین    –امام اعالم  
  –حسین خوانساري    –مسیح  

سلطان    –شاه سلیمان    –فخرالفضال  
  –شیخ ابراهیم    –سائل    –حسین  

  –ابوعلی طبرسی    –مال مراد  
 محمدامین ستاکی 

 روضۀ رضویه (مشهد)، آستان   
پاسبان (مشهد، حرم  مالئک 

امام رضا)، ارض اقدس (قم)،  
 آستان (دربار صفویه)

 
ها در متن تذکره اخـص ی جدول ـش انبررـس رین نـش کل عناوین و القاب  المعاـص م، در ـش اخص اـس دهندة باال بودن ـش

ـشیعی (ـسید، امام، میرزا، مـشهدي، کربالیی...) و القاب مربوط به نگرشهاي عرفانی و متصوفه است که در    -مذهبی
ــمی ا ــهاي اس ــاخص ــت. فراوانی ش ــیعیاین روزگار از رونق زیادي برخوردار اس عرفانی براي  -ز حوزة اعتقادي ش

ـــخاص هاي ایدئولوژیکی حاکم بر تفکر و مـتأثر از بافت فرهنگی و اجتـماعی متن  در این متن منبـعث از انـگاره  -اشـ
هاي گفتمانی  وگیري ایدئولوژیکی مؤلف و یکی از فرانقـش انه و تأکیدي بر ـس یعی خود نـش اعران ـش اـست. گزینش ـش

شاخصهاي مکانی نیز گویاي گفتمان ایدئولوژیکی حاکم بر فضاي متن است؛    متن اـست. پس از ـشاخصهاي اسمی،
زیارتی ـشیعیان نظیر مـشهد و قم از توـصیفات و تـشبیهات تکریمی و تقدیـسی -مؤلف در ذکر نام ـشهرهاي مذهبی

ی بهره یافته است. اطالعات دیگري که شاخصهاي اسمی و مکانی در اختیار مینهد، وجود نگرش تکریمی و تعظیم
مؤلف به خاندان و دربار ـصفوي اـست. اگرچه خدمت دیوانی و درباري را در منافات با اخالق آزادگان میشمارد و از  

 ).  224المعاصرین، حزین: ص  آن شغل به «مذلّت چاکري و لوث دنیاداري» یاد میکند (تذکره
 

 المعاصرینایدئولوژیک در الیۀ نحوي تذکرهتحلیل گفتمان 
ــته از واژگان ــاحب اثر را بازتاب    گذش ــت، عقاید، باورها و ایدئولوژي ص یک متن، روابطی که بر نحو آن حاکم اس

کل یوة ترکیب واژگان و ـش ی قواعد حاکم بر ـش ی نحوي، بررـس ها در یک زبان  گرفتن جمله  میدهد. منظور از بررـس
اخت واژه) قرار دار ی یا دانش ـس ناـس رف (تکواژـش ت. در این کاربرد نحو دربرابر ـص ها نحو از  د. در برخی دیدگاهاـس

ها در بررسـی کیفیت چینش واژگان و رابطۀ آنها با دیگر عناصـر جمله فراتر میرود و عالوه بر بررسـی طول جمله
). در سـطح نحوي،  269شـناسـی، فتوحی: ص  ها با هم نیز میپردازد (سـبکسـطحی باالتر به بررسـی رابطۀ جمله

ر نحوي بارزي در متن مورد تحلیل ته)،   عناـص ته (وابـس ته و پیوـس ـس قرار میگیرند؛ عناـصري از قبیل الیۀ نحوي گـس
 ساده و مرکب بودن جمالت، صداي نحوي فعال و منفعل، وجهیت، قطعیت و...  

 
 جمالت گسسته و پیوسته و جمالت ساده و مرکب 

کلی از یک واحد   اخت نحوي ـش ت و اگر هر ـس ازمانی در نحو اـس د میتوان از  «جمله بلندترین واحد ـس ه باـش اندیـش
ها، ـساخت اندیـشه و ـسبک و حاالت روحی گوینده را تحلیل کرد. زیرا طول  رهگذر بررـسی بلندي و کوتاهی جمله
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أـمل گویـنده در ـیک واـحد فکري دارد» (هـمان: ص   ا میزان درـنگ و ـت ــبتی ـب ). در ـتذکرة حزین  275جمالت نسـ
اده یا مرکبکاربرد  ازلحاظ   یو،  جمالت ـس ت و  ةـش م نمیخورد  یکدـس جم بچـش نده عمالً از دو نوع  ؛  منـس چون نویـس

اده و مرـسل اـستفاده کرده اـست و طول جمالت نیز مناـسب با ـسبک و نوع نثر دچار    نثر دـشوار و منـشیانه و نیز ـس
به جمالت مرکب و پیوـسته  فراز و فرود میـشود. اما در کلیت متن، جمالت ـساده و گـسـسته فراوانی بیـشتري نـسبت

 امر از ایجاز و انسجام متنی و گفتمانی کالم منبعث است.دارد. این  
 

 
 المعاصرین توزیع فراوانی جمالت ساده و مرکب در تذکره  -2نمودار شمارة 

 
 وجهیت

ــت که مؤلف با آن درجۀ تعهد و التزام و قاطعیت خود را به گزاره ــان  وجهیت ابزاري اس هایی که ایراد میکند، نش
دهد که واکنش مؤلف در قبال پایبندي به واقعیت یک گزاره از چه نوع اســـت:  میدهد. وجهیت نحوي نشـــان می

ــت نوع   ــک و تردـید، تمـنا و آرزو و ـیا تحکم و اجـبار. وـجه کالم در ـیک گفتـمان ـقادر اسـ اعتـماد و ـباور ـکاـمل، شـ
بات قدرت و ایدئولوژي را بنمایش بگذارد. وجهیت کالم در ابعاد اخباري، التزامی، تمنایی، مع رفتی و عاطفی  مناـس

). در متن تذکرة حزین از جنبۀ وجهیت، غلبۀ کامل با وجه اخباري  295-284قابل بررســی اســت (همان: صــص 
ــت یعنی همان وجهی که از التزام و باور کامل مؤلف به گزاره ــوص باورهاي  اس ــاخص وي درخص هاي گفتمانی ش

أت یافته اسـت. وجه التزامی و امري در هاي انتقادي درخصـوص شـعر و شـاعري نشـ اخالقی و فرهنگی و اندیشـه
 درجات بعدي وجهیت نحوي این کتاب قرار میگیرند:
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 توزیع وجهیت جمالت در تذکرة حزین  -3نمودار شمارة 

 
ه، بویژه  قیود (الجرم،   ــطح جمـل ال و هم در سـ اري را هم براي افـع ار، وـجه اخـب د آـث حزین در رواـیت حوادث و نـق

جمله و متن دارند، برگزیده اـست؛ این امر ناظر بر قطعیت متن و تکیۀ   بـسزایی در تعیین وجهدروقت...)، که نقش  
ـــهاي اـیدئولوژیکی (فرهنگی ــت و از ـتأکـید او بر امور مربوط ـبه ارزشـ ادبی) وي    -مؤلف بر نـظام ـباورـهاي خود اسـ

 حکایت میکند.
 

 صداي دستوري
توري یکی از بازتاب    داي دـس ه و  دهندهـص توري  هاي اندیـش داي دـس ت. ـص بک متن اـس ایدئولوژي در زبان و ـس

رکت ایر ـش ان میدهد. متنی که رابطۀ میان رخداد فعلی با ـس کنندگان در آن فرایند فعلی (فاعل، مفعول و...) را نـش
هاي مجهول با  با فعل متعدي در جملۀ معلوم تولید میشـود و فاعل، کنندة کار اسـت، صـداي فعال دارد؛ اما جمله

ت و گردید)، جملهالزم و گذرا، جملههاي  فعل د، گـش ت، بود، ـش میه (با افعال ربطی مانند اـس فعل هاي بی  هاي اـس
). ذکر فاعل قاهر، که اغلب یکی از دو ســویۀ  296جمله، همگی صــدایی منفعل و پذیرشــگرند (همان: ص  و شــبه

ــت و نیز حذف آن، به دو منظور مهم و   ایدئولوژیکی انجام مییابد. هر آنگاه  موافق یا مخالف و منتقد گفتمانی، اسـ
تر گزاره نده بدنبال قطعیت و جزمیت بیـش ود، نویـس ت و  که فاعل تأثیرگذار بر مفعول ذکر میـش هاي روایی خود اـس

دار و وجه اخباري، منظور او را در تقویت جانب خودي، و تحقیر و تضــعیف همراه کردن نام فاعل با واژگان نشــان
ور میســـازد. حذف فاعل و نســـبت دادن رویکرد روایت به اندامهاي دیگر جمله، نظیر  ســـویۀ دیگريِ مخالف مقد

ور همه ند نیز موجب حـض د. اما  مفعول یا مـس ایۀ قدرت خواهد بود که جنبۀ تقدس نیز بدان میبخـش گیر اما در ـس
ستوري فعال  تذکرة حزین، همراه با قطعیت و جزمیت متن و نیز شفافیت و صراحت موجود در واژگان، از صداي د

 بیشتر از صداي منفعل یاري گرفته است تا منظورهاي ایدئولوژیکی خود را علنیتر سازد:
 

ت ال م ج ی  م ا م ت ی ر ا ب خ ا ھ  ج و ی م ا ز ت ل ا ھ  ج و ی ر م ا ھ  ج و
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 المعاصرین توزیع فراوانی انواع صداي دستوري در تذکره - 4نمودار شمارة 

 
 المعاصرینتحلیل الیۀ بالغی تذکره

ــوـند. اگر   بالـغت بیش از آنـکه ـبه ـبازنـمایی «ـچه چیز» بپردازد، ـبه این توـجه دارد ـکه امور «چگوـنه» ـبازنـمایی میشـ
ایدئولوژي را محتوا بدانیم، صـناعات بالغی غالباً تابعی از محتواي متن هسـتند؛ اما همین صـناعات با آنکه تابعند،  

ــنـ  ـــکل دادن ـبه واقعـیات دـخاـلت دارـند. نویسـ ــت جـهت تقوـیت مـعانی موردنظر خود،  عمیـقاً در شـ دة اـیدئولوژیسـ
نمایی، تحقیر، گري، اســـتدالل و اقناع مخاطب با اســـتفاده از صـــنایع بالغی منظورهاي ثانوي نظیر بزرگتوجیه

تخفیف، مبالغه، حســن تعبیر، کنایه، تهکم و امثال آن را در متن وارد میکند. در تذکرة حزین، نویســنده عالوه بر  
ندگی، براي تحکیم مبانی فکري موردنظر خود، به فراوانی  غی و قدرتمنظورهاي بال ل و نویـس نمایی در وادي ترـس

ـــناعات در کـنار تقویت مـعانی فکري موجود در متن تاریخی، بر  -از ابزارهاي زبانی ــتـفاده میکـند. این صـ بالغی اسـ
ت و علی عادبیت متن تاریخی افزوده اـس عر ـض وص کالم قاطع مؤلف در نقد ـش نجیدة  الخـص یف و یا تمجید کالم ـس

ده اـست. یکی دیگر از   تفاده ـش بیه اـس ایر ابزارهاي بالغی، از تـش قوي را تقویت نموده اـست. در این متن، بیش از ـس
منظورهاي گفتمانی مؤلف در فراخوانی ابزارهاي بالغی در گزارـشگري تاریخی، پیچیدن کالم انتقادي در پوـشـشی  

د. در چنین مواقعی  از آراـستگی و زیور ادبی اـست تا   اهد کارکرد ابزار بالغی  از تندي و تیزي نقد نیز کاـسته باـش ـش
 بعنوان نوعی مجراي ارتباطی پوشیده و مستتر هستیم:

 

 
 المعاصرینتوزیع فراوانی ابزارهاي بالغی در تذکره  - 5نمودار شمارة 
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 الیۀ کاربردشناسی 
هاي زیرین متن پرداخته میشـود.  نویسـنده با مخاطب در الیهدر الیۀ کاربردشـناسـی به بررسـی چگونگی ارتباط  

بک ائل مورد توجه ـس ایر مـس ی بیش از ـس ناـس ی انتقادي قرار میگیرد، توجه به نوع  آنچه در بخش کاربردـش ناـس ـش
ها اغلب از نوع نظام گفتمانی کنشــی نامهگفتمانی غالب بر وزارت  نظامهاي گفتمانی موجود در متن اســت. نظام

ــتفاده قرار  هســتند ک ه در آنها ســه واژة کلیدي کنش، ارزش و تغییر براي تبیین هرچه بهتر نظام روایی مورد اس
- نـشانهمحور مواجهیم که کنـشگرانی در پی تـصاحب آنها هـستند (هاي ارزشمیگیرد. در گفتمانهاي کنـشی، با ابژه

ــی ادبیات،   ــناس ــص  معناش ــعیري: ص ــتی و قدرت27-19ش ــاحب  ). در گفتمان ایدئولوژیس محور، ارزش از آنِ ص
ایدئولوژي یا قدرت اـست که قـصد ثبوت، اـشاعه و یا تبلیغ و ـصدور آن را دارد. چنین نظام گفتمانی در متن تذکرة  
حزین نیز قابل پیگیري اســت. در این نظام گفتمانی، همچنانکه در نمودار مربوط به این بخش مشــخص شــده  

از هر کنش دیگري، از کنش بیانی و تصــریحی و اظهاري (تولید    اســت، از میان انواع کنشــهاي گفتمانی، بیش
نویسـی و هر نوع روایت دیگر،  عبارات و جمالت معنادار بمنظور بیان یک واقعه یا گزارش یک فرایند) که در تاریخ

ا  بطور ذاتی، بیش از دیگر کنشــها کارکرد دارد. در این کنش گوینده میکوشــد در پیامهاي متنی خود اطالعاتی ر
که خود میپسـندد و قبول دارد، بدون مباحثه و بدون کنشـهاي تعاملی و ارتباطی به مخاطب ارائه نماید. بنابراین  

ـــته  -میتوان نـظام ـحاکم بر گفتـمان ـتذکرة حزین را در گفتـمان اظـهاري بـندي نمود. در درـجات بـعدي  اعالمی دسـ
ــی متن این کتاب، باید به ــناس ــهاي گفتمانی در الیۀ کاربردش ــوگند و قول در   کنش کنش تعهدي (ایراد تعهد، س

 تأکید انجام عمل) نیز اشاره کرد.  
 

 
 المعاصرین توزیع فراوانی کنشهاي گفتاري در متن تذکره  - 6نمودار شمارة 
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 المعاصرین حزین نیز مؤید این نکته است:تذکره  هاي سبکی متنحاصل از بررسی الیه
میت  حزین در الیۀ واژگانی با بهره ت، اعتبار و رـس عرا اـس اب ـش ی که اغلب القاب و انـس خـص هاي ـش اخـص مندي از ـش

خاصـی به مناصـب مذهبی و عرفانی شـیعی در تذکرة خویش بخشـیده اسـت؛ همچنین در این بخش با گزینش  
هاي ارزـشی گفتمانی ـشخـصی و اجتماعی (بافت متن) را ابراز داـشته  و عرفی، مؤلفه  بیـشتر از میان رمزگان اخالقی

انگار مؤلف را به مقوالت ادبی و شــعري  اســت. کاربرد رمزگان حوزة نقد ادبی، نگرش چندبعدي اما درعینحال کل
 نشان میدهد.

ژیکی نویســنده یاري رســانده اســت،  در الیۀ نحوي، آنچه پیش از همه در این الیه از متن به تبیین مبانی ایدئولو
ت مؤلف را در بهره ــراـحت و قطعـی اري، صـ ت اخـب ــت. وجهـی ۀ نحوي اثر اسـ ب الـی اري در اغـل ه اخـب گیري از وـج

باورداشـتهاي ایدئولوژیکی نشـان میدهد؛ همچنین در این الیه، مؤلف با انتخاب صـداي دسـتوري فعال، صـریح و  
 دارد.  آشکارا ارزشهاي اندیشگانی خود را ابراز می

در الیۀ بالغی، تـشبیه بر ـسایر ارکان بالغی پیـشی دارد. تـصاویر بالغی فراوان موجود در متن تذکرة حزین، نخـست 
هاي ایدئولوژیکی متن و منظورهایی  نمایی مؤلف در عرصۀ انشا و در مرحلۀ بعد بمنظور تقویت جنبهبمنظور قدرت

 چون اغراق و استدالل و تمثیل بکار رفته است.  
الیۀ کاربردشـناسـی و در نظام گفتمان کنشـی این متن، کنشـهاي بیانی و اظهاري و اعالنی، اولویت معناداري    در

ــته ــهاي تعاملی و ارتباطی، با اتخاد  براي مؤلف داش ــمند اعالنی و ورود کمتر در کنش اند؛ خواندمیر با روایت کنش
 و فرهنگی خود را به قطعیت اعالم مینماید.صدایی، نگرشهاي ارزشی و باورداشتهاي ایدئولوژیکی  گفتمان تک

 
 نویسندگان   مشارکت

  شده   استخراج  بنابدانشگاه آزاد اسالمی واحد    در   مصوب  فارسی  ادبیات  و  زبان   دکتري  دوره  رساله  از  مقاله  این
.  اندبوده   مطالعه  این  اصلی  طراح  و  داشته  عهده  بر  را  رساله  این  راهنمایی  نرگس اسکوییسرکار خانم دکتر  .  است

.  اند داشته  نقش  نهایی  متن  تنظیم   و  هاداده   گردآوري  در  رساله  این  پژوهشگر  عنوان  به  آقاي سید کمال شریفی
  این   مشاور  نقش  تخصصی،  راهنماییهاي  و  هاداده  تحلیل   و  تجزیه   به  کمک  با  نیز  عزیز حجاجی کهجوقآقاي دکتر  

 . است  بوده  پژوهشگرسه    هر  مشارکت  و  تالش  حاصل  مقاله  محتواي  تحلیل  نهایت  در.  کردند  ایفا  را  پژوهش
 

 قدردانی   و تشکر
دانشگاه آزاد اسالمی واحد    پژوهشی  و  آموزشی  مسئوالن  از  را  خود  تشکر  مراتب  میدانند  الزم  خود  بر  نویسندگان

 . نمایند  اعالم  دادند،  یاري  پژوهش  این  کیفی  ارتقاء   و  انجام  در  را  نویسندگان  کهرساله    داوران  هیئت  و  بناب
 

 منافع  تعارض
 حاصل  و  نرسیده  چاپ  به   خارجی  و  داخلی  نشریه  هیچ   در   اثر  این  که   مینمایند  گواهی  مقاله  این  نویسندگان
  طبق  تحقیق  این  .دارند  رضایت  و  آگاهی  آن  انتشار  به  نسبت  ایشان  و  است،  نویسندگان  تمامی  پژوهشی  فعالیتهاي

  تعارض   گزارش  مسئولیت.  است  نگرفته  صورت  تقلبی  و  تخلف  هیچ  و  شده  اجرا  اخالقی  مقررات  و  قوانین  کلیه
  را  شده  ذکر موارد کلیه مسئولیت ایشان و   است، مسئول  نویسنده عهده به پژوهش مالی  حامیان و  منافع احتمالی

 . میگیرند  عهده  بر
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