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  چكيده
هـايي از عناصـر و    نمونهبه بررسي و بازشناسي ، گرايي در ادبيات منثور ميبوكتاب 

 ادبيـات داسـتاني  هـا و   ها، سفرنامه گرايي در برخي نشريات، نمايشنامه عوامل بومي
ها بررسي  گرا را در اين سال بوميو جريان ادبيات  پرداخته 1320تا  1300هاي  سال

 در قالب عناصـر ملـي، مـذهبي    اثرين در ا گرايي عناصر و عوامل بومي .كرده است
نثـر كتـاب سـليس و    . شده است بررسي منثوردر متون  هاي آن بندي و نمونه دسته

هـا، بـا ذكـر جزئيـات      بررسـي  .شود ت و اشكاالت نگارشي كمتر ديده ميروان اس
گرا در اين دوره نگاشته  تابي است كه در حيطة ادبيات بوميو اولين كگرفته  صورت

مفاهيم نظـري و بحـث تـاريخي     بهپرداختن مواردي چون در  كتاب اما ؛شده است
كـه   دورة پهلـوي اول بسياري از نويسـندگان   .دارد هايي گيري هويت، كاستي شكل

 نـامطلوب  با هدف انتقـاد و رفـع برخـي عناصـر    د شده است، آثارشان در كتاب نق
 بسياري از مواردي كه در آن دوره در فرهنـگ بـومي   و اند قلم زدهبومي و فرهنگي 

ت ديدگاه انتقـادي نسـب   .نيازمند اصالح بوده است، ما وجود داشته، قابل دفاع نبوده
و تالش در  فتن آنگر قدري پررنگ است كه ناديده به فرهنگ بومي، در اين متون به

، تناقضي ايجاد كرده و مسـالة اصـلي   در اساس بحث گرايي آثار، جهت اثبات بومي
توانـد   كه ميديده شد هايي  در بخش منابع نيز كاستي .برده استكتاب را زير سوال 

  .هاي بعدي تكميل گردد در چاپ
   .گرايي، ادبيات منثور، دوره پهلوي اول هويت، بومي: ها كليدواژه
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  مقدمه.1
بومي گرايي تفكري است كه بر مبناي شناخت و تمـايز ميـان هويـت خـود و ديگـري      

آمـدن، بـازآوردن يـا    خواستار باز «بومي گرايي در تعريف كالسيك آن، . شكل مي گيرد
  )30: 1377بروجردي،(».ادامة رسوم، باورها، و ارزش هاي فرهنگي بومي است

در اين تعريف، بومي گرايان با در نظرداشتن تمايز و تقابـل ميـان خـود و ديگـران، در     
برابر فرهنگ غير، مقاومت مي كنند و خواهـان ارج نهـادن بـه هـويتي اصـيل و سـنتي       

  . هستند كه به فرهنگ ديگري تعلق نداشته باشد
 بومي گرايي به شكل يـك مكتـب، محصـول شـرايط اسـتعماري و فضـاي دوران پسـا       

ايـن مكتـب بـه عنـوان واكـنش و مقـاومتي       . استعماري پس از جنگ جهاني دوم است
از سوي بسياري روشنفكران جهان سوم در اين دوره شكل گرفت كه مشـتاق   فرهنگي،

بازگشت به هويتي اصيل و بازتعريف شاخصه هـاي فرهنگـي اي بودنـد كـه در قالـب      
  .ملت هاي جديد، شكل مي گرفت -دولت

ايـن   1960و  1950رزدايي در بخش بزرگي از آسيا و آفريقا در سـالهاي  با آغاز استعما
نيـروي سياسـي بسـيج كننـدة     جريان شدت يافت و ناسيوناليسم به ايدئولوژي مسلط و 

بسياري از رهبران و انديشمندان جهان سوم با گفتمان استقالل سياسي، . زمان تبديل شد
 .ست و آرزوي ملت هاي خود بودندبه دنبال تحقق خوااصالت فرهنگي و بومي سازي 

آرزوهايي كه ناشي از تالطم لجام گسيخته اي بود كه اين جوامع بـا پوسـت و گوشـت    
بيگانـه سـتيزي، بيگانـه    : و به نوعي داراي ويژگـي هـايي چـون   بودند خود لمس كرده 

هراسي، برتري طلبي نژادي، شوونيسم ملي گرايي و باور به برتري افكار خود بـود كـه   
  )34-30: همان. ك. ر.(بي مخالف با اروپا مداري، شكل مي گرفتدر قط

دوران پهلوي، ريشه  شكل گيري اين مفهوم در آغاز قرن  چهاردهم و مقارن با حكومت
در ناسيوناليسم و باستان گرايي داشت و با آنچه امروز به نام بومي گرايي و در تقابل بـا  

  . بودمتفاوت  ود،به كار مي ر) globalization(واژة جهاني شدن
  
  كتاب اجمالي معرفي.2

، »جسـتارهايي در ادبيـات معاصـر   «ذيل عنوان كلـي كتاب بومي گرايي در ادبيات منثور، 
بخشي از طرحي كالن است كه در گروه ادبيات پژوهشـگاه علـوم انسـاني و مطالعـات     

و بـه منظـور جريـان     پژوهشـي  برنامة مدون هاجتماعي جهاد دانشگاهي، در قالب شبك
كه اين اثر، اشاره شده ، پيشگفتاردر . شناسي ادبيات داستاني سده اخير انجام شده است
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گرايـي و  ها و عوامـل بـومي  كه به بررسي و تحليل زمينه است يطرح دوم از سه بخش
 1320تـا   1300، از سال 1300تا  1207ور فارسي از سال ثهاي آن در ادبيات منشاخصه

  . پرداخته است 1357تا  1320و از سال ) اثر حاضر(
كليـات، تعـاريف و   «فصل نخست با عنـوان  در . است شدهدر چهار فصل تدوين  كتاب
وضـعيت سياسـي، اجتمـاعي    «بخش اول  ،و اهداف پژوهش مسأله، پس از بيان »مفاهيم

 – 1300 در سـالهاي  اوضاع و احوال فرهنگـي و ادبـي ايـران   «و سپس  »دوره رضا شاه
ابتـدا برخـي    ،اين بخش كه به دو قسمت تقسـيم شـده    در .است شدهبررسي »  1320
در قسمت دوم به بيـان مبـاني    بيان شده، آنگاه 1320تا 1300هاي هاي ادبي سالگرايش

 شده گرا و جدايي آن از مفاهيم مشابه پرداختهنظري پژوهش يعني چيستي ادبيات بومي
  .است

هـا و  شـود و مجـالت، نمايشـنامه   بحـث اصـلي مـي   در فصل دوم كتاب، نويسنده وارد 
مجـالت و   «ذيـل  نخسـت در بخـش  .كنـد ها را در سه بخش مجزا بررسي مـي سفرنامه

نشـريات   برخي نگاهي انتقادي به مسئله بومي گرايي درپس از معرفي و ،»نشريات ادبي
گرايــي در مجلــه هــا، عوامــل و عناصــر بــوميزمينــه ،ايرانشــهر و آينــده  ،كــاوه  مثــل

  .بررسي شده است»ارمغان«
بـه بررسـي   ، »در عصـر رضـاخان   ينمـايش و نمايشـنامه نويسـ   «عنوان بخش دوم ذيل

نويسان معروف در اين بخش ضمن معرفي نمايشنامه. پردازدهاي اين عصر مينمايشنامه
  .هاي ذبيح بهروز بررسي شده استنمايشنامه ،اين دوره

بررسـي  »سفرنامه و سفرنامه نويسي در دورة پهلـوي اول «با عنوان بخش سوم اين فصل
صادق هدايت  از سفرنامه يكاست كه  از ديدگاه بومي گرايي هاي عصر پهلويسفرنامه

نويسـنده  (و دو سفرنامه از نيمـا يوشـيج را بـه همـراه يـك سـفرنامه از مريـت هـاكس        
  .بررسي كرده است )انگليسي

-هاي بوميبررسي رمان و داستان« ، كه هدف اصلي انجام اين پژوهش بوده سوم فصل
رمـان هـا و داسـتان    «بخش نخسـت،   در. است»  1320– 1300گرا در ادبيات داستاني 

از محمـدعلي   يكـي بـود ـ يكـي نبـود     :هـاي مجموعه داسـتان شامل »  هاي بومي گرا
العابـدين  از زين پيامبرو  حسين زندگاني امام، نفيسياز سعيد  ستارگان سياهجمالزاده، 

زاده صفوي بررسي شده و در بخش دوم ايـن فصـل   اصغر رحيماز علي شهربانورهنما، 
از حسينقلي سـالور،   جفت پاكاز حبيب يغمايي،  دخمه ارغون:شامل»هاي بوميرمان«
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از علـي محمـد آزاد    عشـق و ادب از محمـد مسـعود،    رويـد هاييكه در جهنم ميگل
  .ي شده است، بررسهمداني

  .ها آمده استهاي پژوهش به همراه جدول يافتهو بندي فصل چهارم جمع
 

  نقد شكلي اثر.3
نيمـا  جمـالزاده، نفيسـي،   : از چهارنفر از بزرگـان ادبيـات   تصويري طرح جلد كه در آن

صـحافي و  . ترسـا و گوياسـ  سنتي همراه شده،  نقشيبا  و آمده محمد مسعوديوشيج و
از حيث رعايت قواعـد عمـومي نگـارش و ويـرايش، در     . آرايي هم خوب استصفحه

ولي در برخي مـوارد، جمـالت   . روان و رساستبسياري موارد رعايت شده، نثر عموماً 
  :است يا كلماتي از قلم افتاده گرفته كه گويا حذفي صورت 60، مثل صفحه گويا نيستند

ضعف اصلي آن، ديـدگاهي از  . عه استزبان، ركن اساسي و انكارناپذير هويت هر جام«
  ) 1393:60گرجي، (» ديانتقا يسر ارادت بوده و نه نگرش

  :مثل اين جمله. مشخص نيست جمله در مواردي فاعل
ساز جريانـات فرهنگـي و ادبـي    به موازات اين رويكردها در عالم سياست، خود زمينه«

  )480 :همان(» ...گوناگوني شده است 
-نگاهي به گرايش«عنوان اصلي  ذيل ساني ندارند، مثالًموضوعات همها با برخي عنوان

» گذاري دانشگاه تهرانبنيان«: مواردي چون )49ص (»1320 -1300هاي  هاي ادبي سال
  .خواني نداردبا اين عنوان هم كهاست   آمده)56ص (»اقدامات فرهنگستان ايران«يا 

فرهنگستان و نقش آن در تثبيـت   «عنوانجايي صورت گيرد، مثالً برخي جاها بايد جابه
-مي) 56ص (» اقدامات فرهنگستان ايران«بايد پيش از  )58 ص(»و تحكيم زبان فارسي

  .آمد
  :از قبيل. و مفهوم نيستبرخي تعابير در جمله، خوب قرار نگرفته 

و  سـتيزي با وجود نگاه مدرنيستي و تأثير زندگي غربي در زندگي و انديشه نيما، بيگانه«
هـاي فكـري او بـه شـمار     در برابر تمدن غربي از دغدغه ترسيده شدگان ايرانيرس از ت

  :يا )191: همان (» .رودمي
 كشاننده و ترساننده فرهنگ غربيكي از نكاتي كه بسياري از نويسندگان اين دوره را « 

  )238:همان(.»كرده بود... 
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» عوامـل بـومي  «عنـوان  از  ، »بـومي  يـا عناصـر  ها نشانه«موارد به جاي عنوان  برخيدر 
 343، 326، 320 صمثل ص كه گويا همان عناصر بومي صحيح باشد؛ است استفاده شده

  ...  .و  345 ،
: همان.(شمرده شده استاز مجموعه، يكي بود، يكي نبود  به اشتباه»فرنگي مĤبي«داستان 

268(  
  
و  )181 ص(اي تـرجيح  ، مثل ترجيع به جـ برخي موارد غلط هاي تايپي وجود دارددر 

به طـور  . كه البته زياد نيست)215ص (، گفت به جاي گرفت )200ص (رد به جاي در 
، غلط هاي چشـمگيري مشـاهده   ر كتاب روان و سليس است و از حيث نگارشثنكلي 

  .نمي شود
. هاي كتاب مناسب است و ترتيب و ترتب در آنها رعايت شده اسـت بندي فصلتقسيم

 منظم،در داخل فصل ها هم مسائل. مطالب در كتاب مناسب است نظم منطقي و چينش
البته شـيوة ارجـاع دهـي مناسـب     . استنادات و ارجاعات اثر دقيق است .اند مطرح شده

نيست و بهتر بود ارجاعات درون متني مـي بـود كـه بـا سـهولت بيشـتر ميشـد بـه آن         
امانت داري و رعايت امانت در ارجاعات مناسب است و مطلبي بدون . دسترسي داشت

  .ماخذ ذكر نشده است
 
  اثر يروش دنق.4

بـر  . اسـت » )1320 – 1300( دوره پهلـوي اول  ورثـ ادبيات مندر  گراييبومي«عنوان اثر 
  :گيرد جاي مي در سه سطح ؛به آن پرداخته شود اثر ، آنچه بايد در متنمبناي اين عنوان

-گرايـي، هويـت، سـنت   تعاريف و مفاهيم كلي در بـاب بـومي  : ختيسطح جامعه شنا ـ 
  ... .گرا و ، تجدد، ادبيات بوميگرايي

از حيث چگونگي تجلي اين مفـاهيم   بررسي تاريخي دوره پهلوي اول: تاريخيسطح ـ  
در آن دوره كه دوره اي بسيار تاثيرگذار خصوصا در بحث هويت شناسي جديد ايرانـي  

  . است
فوق در دوره تاريخي مورد نظر، يافتن اين پس از تبيين مفاهيم و تعاريف  :سطح ادبي ـ

  .نظر استعناصر در متون منثور ادبي، مورد 
  :اين سه سطح را در كتاب، بررسي مي كنيم
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  تعاريف و مفاهيم اصلي: سطح اول.4-1
 تـر گرايي بخشي از مفهومي وسيعپيش از هر چيز ذكر اين نكته ضروري است كه بومي

رود انتظار مـي  در اثري كه بومي گرايي از واژه هاي كليدي آنست، .است» هويت« يعني
آن، سنت، بومي گرايي، تجـدد و بـه طـور خـاص هويـت      و مولفه هاي  تعريف هويت
قـوم   گرايـي، گرايـي و تفـاوت آن بـا سـنت    هاي اصلي آن، تعريـف بـومي  ايراني، مؤلفه

گـرا انجـام شـود تـا در بررسـي      گرايي و تعريف ادبيات بـومي  تجدد، مليمفهوم گرايي،
  .است نكته اي كه در كتاب بدان پرداخته نشده.  ها اشكالي پيش نيايدنمونه

-هويت، ريشه در ادراك و تصور فرد از خود دارد و بـر بنيـاني روانشـناختي و جامعـه    
» سـازي همسـان «فرد در فرايند اجتماعي شدن با اتخاذ دو موضع . شناختي استوار است

شـود و  هم از ديگران متمايز مـي  ،»تمايز«و» تشخص«يا به عبارتي » سازي ناهمسان«يا 
ايـن فراينـد در   . گيرد و هويت خود را شكل مي بخشـد رار ميهم در پيوند با ديگران ق

. همة زمان ها و مكان ها يكسان نيست و كامال متاثر از زمان و مكان زندگي فرد اسـت 
گويي آگاهانه و عامدانه يك فرد به پرسش در بـاب  فرايند پاسخ« بنابراين اگر هويت را 

هويت امري سيال و محصـول  ) 109 :1377خليلي، (» كيستي و چيستي خويشتن بدانيم
سـازانه يـا   رونـد هـم  در  هاي اجتمـاعي و  تعامل اجتماعي است و آن را درقالب تعامل

كه بر تلفيقي  است اي شاكلههويت،  . بايد تعريف كرد» ديگري«و » خود«واسازانه ميان 
 هـا، هنجارهـا و  از افتراق، اشتراك، تشابه و تمايز خود و ديگري بر سـر باورهـا، ارزش  

  )28: همان . ك.ر(هاي اجتماعي استوار است نقش و پايگاه
گيـري هويـت ايرانـي، خصوصـاً پـس از مشـروطه،       شناسان فرايند شـكل از نگاه جامعه

-گرايي، سـنت گرايي و تجدد، باستانگرايي، غربگرايي، قوميتفرايندي متشكل از دين
:  1390خليلـي،  (و ) مفصـل دو : 1384اكبـري  . ك.ر. (گرايي و ناسيوناليسم بوده اسـت 

هر يك از اين مفاهيم، نقشي بسـزا در تكـوين ديـدگاه هـويتي افـراد در دوره      ) 30-33
جديد داشته است كه متأسفانه اين تعاريف به خوبي در كتاب بيان نشده و مورد اسـتناد  

  . قرار نگرفته است
يي آن از گرا و جـدا بوميچيستي ادبيات «بحث مفاهيم نظري در اين پژوهش ذيل عنوان

در . )صفحه 16حدود (پذيردپايان مي 77 فحهآغاز و در ص 61 فحهاز ص »مفاهيم مشابه
نويسنده . هاي هويت و تعاريف و مفاهيم آن تبيين نشده استاين بخش عناصر و مؤلفه

داشته و به اين مطلب  64 فحهاي گذرا به مسأله هويت و تعاريف آن در صگرچه اشاره
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اي در حال هاي هويت در طول تاريخ و در هر دورهها و مؤلفهويژگياند كه اشاره كرده
  .دقت بيشتري صورت مي گرفت ،در تعاريف ، اما جاي آن بودكهتغيير است

ها و عوامل هويت ايرانـي آورده شـده   شاخصه ؛69و  68 فحاتدر ص به عنوان نمونه  
كـه تأكيـد بـر عوامـل      خصوصاً بخشي .دقيق و ناظر به مفهوم نيستند ،تعاريف كه اين 

صدر به نقل از تاجيك، به عنـوان  نقل قول از بني .هاي بومي است اجتماعي و شاخصه
  : شودنمونه ذكر مي

ايرانيت با جبر سازگار نيست، ايرانيـت بـا تفـاهم و    : ايرانيت هفت رابطه و مؤلفه دارد«
ن موجـودي  ، انسـا ]اسـت [عـدالت  ] خواهان ،انسان[آشتي و توافق ملي سازگار است، 

را [هـا  برابـري بـين ملـت   ، ]دارد[رشدياب و مختار است، انسان تواناست، جـوانمردي  
  ) 69: همان  ،گرجي (».]خواهان است

هويـت  عوامـل اجتمـاعي و شاخصـه هـاي      جزوتوان هاي كلي را چگونه مياين مؤلفه
  ؟بومي ايراني دانست

تأكيد بر خاك، خون و فرهنگ، آب و خاك، گذشته و رسوم پيشين، تـاريخ و گذشـته    
هاي اخالقي نـاب چـون   صفات و ويژگي«كه تكرار شده است و در نهايت ... گرايي و 
كه به شكل كلي به ايرانيان نسـبت   )70: همان(»طلبي و جوانمرديخواهي، صلحعدالت

علمي در بحث هويت، قابل اثبـات باشـد و    مواردي نيست كه از طريق ،داده شده است
آيا در طول تاريخ در فرهنگ ايـران، همـواره    .محسوب مي شودشعاري  جمالتيبيشتر 

صلح و آشتي ملي برقرار بوده است؟ آيا جبرگرايي در ايران وجود نداشته اسـت؟ ايـن   
گ جمالت كلي و انشايي نشانگر واقعيت هاي فرهنگ بومي ما نيست و در تاريخ فرهنـ 

  .ما، نمونه هاي نقيض فراوان دارد
مجموعـه عناصـر    «: چنين تعريف شـده اسـت   مقصود از بومي و بومي گرايي در كتاب

است كـه خـود مميـز و مـرز      مذهبي، فرهنگي، محيطي و مدني يك قوم و ملت و تبار
عناصـر  «بـر   گرچـه  نويسـنده  )71: همـان (»گسستگي ملتي از ملت و تبار ديگـر اسـت  

به وضـوح  در خصوص عناصر فرهنگي و ملي اند، تأكيد كرده  »و ملي مذهبي، فرهنگي
حتــي در دو صــفحه بعــد هــم كــه تفــاوت ميــان ادبيــات  .تعريفــي ارايــه نكــرده انــد

تعـاريف چنـدان    نگاري مختصراً ذكر شده است،اي و محلي و مردممنطقه/اقليمي/بومي
هويـت اسـالمي   هم در دوبخش هويت ملي و  75در جدول صفحه .گويا و مميز نيست

« : مثال ذيل عناصر مربوط به  هويت ملـي . دسته بندي هايي انجام شده كه دقيق نيستند
توجه واقع گرايانه از اجتماع با نگاه به مليت و تصوير واقع گرايانه از اجتماع با نگاه به 
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 و رسـوم  باورهـا و اعتقـادات   «ضـمن اينكـه  . آمده است كه اصال گويـا نيسـت  » مليت
و ارزش هاي مذهبي و اسالمي دانسته شده كه بايـد از هـم تفكيـك مـي     هم جز»قومي
  )75و71:همان. ك.ر.(شد

از حيث طبقه بندي ، در بحث بومي گرايـي و عناصـر آن بـا نگـاهي بـه كتـب جامعـه        
 -ارزش ها «:فرهنگ، شامل »معنوي «فرهنگ و عناصر »مادي«عناصر  :شناسي، دو بخش

بايد كامال از هم تفكيك مي شد تـا در بررسـي   » باورها و نمادها  -نگرش ها -هنجارها
  نمونه ها، تدقيق بيشتري صورت گيرد

شده هنگـامي كـه نويسـنده وارد    و عدم تمايز ميان مفاهيم، سبب  نامفهوم بودن تعاريف
مثال در بحـث  . دندبحث اصلي و يافتن نمونه ها در متن شده اند، مفاهيم باهم خلط گر

، بـومي گرايـي دانسـته    ي ادبـي گرايش اين نشريه به سنت هاشعر نو در نشريه ارمغان، 
آيا نويسنده سنت گرايي را معادل بومي گرايي مي داند؟به نظر مي رسـد در  . است شده

... در موارد ديگر، باورهاي عاميانه، خرافات، رسـوم قـومي و  .بسياري موارد چنين است
توسـع مفهـومي ايـن موضـوع، نويسـنده را از      . ايـي دانسـته شـده اسـت    جزو بومي گر

 .چارچوب طبقه بندي علمي بحث، خارج كرده و سبب پراكندگي مفاهيم گشـته اسـت  
. تفاوت ميان سنت گرايي و بومي گرايي و تمايز ميان اين دو بحث، انجام نشـده اسـت  

معني همخواني تجدد  هرگونه تجدد است اما بومي گرايي بهسنت گرايي اصوال مخالف 
و پيشرفت با معيارهاي فرهنگي بومي است كه به اين تعاريف و مفاهيم پرداخته نشـده  

  .است
. تعاريف ادبي، نويسنده منسجم تر عمل كرده و تقسيم بندي ها دقيق تر است در بخش
  :نوشته اندگرايي، ميان اين دو واژه تمايز قائل شده و ادبيات بومي و بومي در تعريف

) بـومي (مهمترين تفاوت واژه هاي بومي گرايي و بومي در اين است كه در نوع اخيـر  «
-شود، در حـالي كـه بـومي   تنها به معرفي عناصر مربوط به يك بوم و سرزمين اكتفا مي

گرايي، رويارويي و واكنشي است كه بيشتر در مقابل ادبيات و گفتمان غالب ادبي باليده 
يگر، ادبيات بومي گرايي به طور كامل ارادي و خود آگاه به عبارت د. و تكوين مي يابد

بر اين اساس بسياري از داستان ها و .خود آگاه پنداشت» جريان«است و مي توان آن را 
و شـمار انـدكي نيـز از نـوع     .. از نوع ادبيات بـومي بـوده   ) مورد بحث(رمان هاي دوره

گرايـي رويكـردي آگاهانـه     بنا به اين تعريف، بـومي ) 73: همان(»ادبيات بومي گراست
است كه نويسنده به اختيار خود بر ميگزيند تا با طرح مسائل هـويتي در مـتن، ادبيـاتي    

بـه دسـت مـي دهـد و در تقسـيم بنـدي         ياين تعريف، معيار مناسـب  .خاص پديد آورد
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 مفـاهيم  دقيـق  طبقـه بنـدي   ايراد مربوط بـه  گرچه  .داستان ها از آن استفاده شده است
  .بومي گرايي همچنان باقيست مربوط به

از آنجا كه اين بحث به بررسي متون ادبي باز مي گردد، در بخش تحليـل متنـي بـه آن     
  .مي پردازيم

  
  هويت ايراني در عصر پهلوي شاكلة گيريبررسي تاريخي شكل :سطح دوم.4-2

چنان كه ذكر شد، هويت امري سيال و مرتبط با زمـان و مكـاني اسـت كـه فـرد در آن      
در چارچوب نظري و بيان مفـاهيم در ايـن اثربايـد    مهمترين بخشي كه . زيست مي كند

در هويـت ايرانـي    بازسـازي فرايند  تاريخي بررسي جايگاه مورد توجه قرار مي گرفت،
ه كتب تاريخي و تاريخ اجتماعي ايـران  نگاهي ب. پس از مشروطه استعصر مشروطه و

تـوجهي بـه آنهـا، فراينـد     بـي  كـه  نگاشته شدهفراواني در اين زمينه  ، كتبدهدنشان مي
  .دهدمي  الشعاع قرار پژوهش را تحت

  :اهم مواردي كه در اين زمينه بايد مورد نظر قرار گيرد، عبارتند از
با بروز تحوالت فكري، اقتصـادي،  :هويت ايراني در عصر جديد تشكيل دهندة عناصر -1

 يسياسي و فرهنگي در ايران پس از عصر مشروطه، باز تعريف و بازخواني هويت ايران
  . شكل گرفته است يهاي جديدبنديصورت با

از محمدعلي  ،اولتبارشناسي هويت جديد ايراني، عصر قاجاريه و پهلوي  در كتاب 
بـه   ايـران آن دوره گفتارهاي جديد هويـت در  در خصوص فرايند شكل گيري اكبري،  

ايرانيت مفهوم ايرانيت در تلفيق با گفتارهاي  اكبري مي نويسد .تفصيل بحث شده است
ت سسـ گـرا، مقـدمات نـوعي گ   گرا، ايرانيت سـكوالر و باسـتان  قوميتگرا، ايرانيت دين

آورد كـه   به وجـود  ينگفتماني را در مفهوم هويت در عصر جديد در تقابل با عصر پيش
فصـل   :1384 اكبري،. ك.ر. (سازي آن انجاميده استلت و مدرنمبه باز تعريف مفهوم 

  )دوم
بـه تعـاريف و    توجـه بخشـي از   ،و تغييـر آن در ايـن دوره  هويـت  پرداختن به مفهـوم  

جاي بحـث دربـارة    .شدبيان مي ستبايتاريخي مي بررسي مفاهيمي است كه در قالب 
. مولفه هاي شكل گيري هويت ايراني در عصر قاجار وپهلوي در اين اثر خـالي اسـت   

، مناسب بود ذيل يك عنـوان و  است گرچه جسته و گريخته در برخي جاها اشاره شده
  .با ديدگاهي تحليلي به آن پرداخته مي شد
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بحثي كه خصوصا بايد به شكل :گيري هويت جديدتوجه به نقش روشنفكران در شكل -2
ويژه به آن پرداخته مي شد و فقدان مباني آن، در چگونگي  تحليل متون منثور هم تاثير 

گيري هويت ايرانـي در  گذاشته است، جايگاه روشنفكران و نويسندگان ايراني در شكل
  .عصر پهلوي و اندكي پيش از آن است

مباحـث   بـه آن پرداختـه شـد،    پهلوي از كليدي ترين مباحثي كه در روزنامه هاي عصر
مجالت پيشرويي چون كاوه ، ايرانشهر، . بود شكل گيري هويت جديد ايرانيمربوط به 

هاي مفصل در باب ضـرورت اصـالحات   نامه فرنگستان و مجله علم و هنر كه به بحث
 اند،انتقادات بسياري به برخي آداب و رسـوم و سـنن ناپسـند فرهنـگ    در ايران پرداخته

در . بومي و قومي داشته اند كه در آن دوره سبب ساز تحـوالت اساسـي گرديـد    سنتي،
  :نظر نگرفتن چينش منطقي تشكيل پازل هويت ايراني در عصر جديد، يعني

تغيير و بازسازي  و زمينه هاي بررسي عوامل ←ايراني تغيير هويت و الزام تاريخي نياز 
بازسـازي و تشـكيل    )در نهايـت (و  ←ن انتقاد به عناصر سنتي هويتي پيشي ←هويت 

با كنار گذاشتن برخي از اين عناصـر و برگزيـدن عناصـر جديـد و     (هويت جديد ايراني
  .، كتاب را دچار نقص منطقي ساخته است )تلفيق آنها

روزنامـه هـاي پيشـرو آن     غلـب امي سازد كه  آشكارنگاهي به مطالب اين روزنامه ها، 
 له شـكل و سـاختار قـدرت و   ئمس بحث دربارة اجتماعي و، عالوه بر تغيير اوضاع دوره
اصالح دستگاه اداري و حكومتي ، به برخي از خلقيات سنتي ايرانيان نيز انتقـادات   لزوم

موضوع انحطاط اخالقي  و فرهنگي و انتقاد به فرهنـگ سـنتي، در مقالـه    .جدي داشتند
مانـدگي ايرانيـان   اساسـي عقـب   دليـل طرح شد و اين عصر هايهاي متعدد در روزنامه

بنـابراين   .و پاكسازي آنهـا اقـدام شـود   در جهت رفع  بر اين بود كه تالش دانسته شد و
ديدگاه اين روشنفكران و نويسندگان نسبت به بسياري از اين مولفه هاي سنتي و بومي، 

در بـه عنـوان نمونـه    ، چنـدجا در  نويسـنده . بوده است» ايجابي« و نه» سلبي«ديدگاهي 
گرايـي در مجـالت   نگاهي انتقادي بـه مسـئله بـومي   «ادبي، تحت عنوان  بخش مجالت

ايـن   بـه  )227-226: همـان (و بار ديگر در ابتداي فصل سـوم  ) 92-86:همان(» ادواري
بـه  و به عنوان مبنـاي كـار   مطلب به درستي اشاره كرده اما به شكلي گذرا از آن گذشته 

رسد اهميت اين بحث بيش از آنسـت   در حالي كه به نظر مي؛ اين موضوع نپرداخته اند
  .كه ناديده گرفته شود

در مقـاالت   آن بودنـد،  گانو نويسـند  ناموسسـ از زاده و جمالزاده تقي كهروزنامه كاوه 
خـود  «تـا  » گـويي مبالغـه و اغـراق  «از به فرهنگ و آداب و رسوم ناپسند سـنتي   متعدد،
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با دوران  از ديدگاه آنان كه سايرموارديو » پسندي و توهم توطئه خارجيان عليه ايرانيان
 آنـان اصالحاتي كـه از ديـدگاه   فهرست در مقاله اي، .مي پردازد جديد سازگاري ندارد،

  :است بر شمرده شده چنين بايد در ايران انجام شود،
نشر كتـب مفيـده، ترجمـه كتـب      -2تعليم عمومي و خودكشي براي عموميت آن،  -1«

ول و آداب و رسوم تمدن اروپـايي و قبـول بالشـرط آن،    اخذ اص -3فرنگي و نشر آن، 
حفـظ   -5هاي بدني به ترتيب اروپـايي،   العاده و خيلي زياد انواع ورزشترويج فوق -4

-اعالن جنگ بـي  -7حفظ زبان ملي ايران يعني فارسي از فساد،  -6وحدت ملي ايران، 
ه و مسـاوات نامـه   جنگ برضد تعصبات جاهالن -8امان برضد ترياك و وافور و الكل، 

محاربه بر ضد امراض عمـومي مخصوصـاً ماالريـا،     -9حقوق پيرامون مذهب مختلف، 
 -11حفظ اسـتقالل ايـران،    -10امراض تناسلي، سل، محرقه و حصبه و امراض اطفال، 

هـا و  آزادي زن -12آبادي مملكت به ترتيب اروپايي و مخصوصاً داخل كردن ماشـين،  
 -14جنگ شديد و آتشين برضـد دروغ،   -13تيارات آنان، تعليم و تحصيل حقوق و اخ

برانـداختن   -15، ...جد و اهتمام در برانداختن صفت خبيثه اسباب چيني و ديپلوماسـي  
سـرايي و  جنگ برضد شوخي و هزل و مبالغـه ويـاوه   -16رسم نوين عشق غيرطبيعي، 

سنن و رسـوم  احياي  -17پرگويي و سعي در ايجاد خصلت جدي بودن در ميان مردم، 
  )86:  1379بهنام، (» مستحصنه قديمي ملي ايران،

  :نويسدشفق سرخ مي
علت انحطاط ايران اخالق موجود ايران اسـت، حالـت حاضـره ايـران نتيجـه مسـتقيم       «

احوال و روحيه آنهاست و لذا هـر فكـر اصـالحي قبـل از تغييـر محسوسـي در زمينـه        
  )143: 1384اكبري، نقل از به( ».ماندنتيجه مياخالقي ملت، عقيم و بي

كـه نمونـه    بسياري از نويسندگان روشنفكر چون جمالزاده، هدايت، نفيسـي و ديگـران  
داستان هـا   زدند ورفع اين عيوب قلم مي با هدفهاي آثارشان در كتاب نقد شده است،

در بررسي ها .و آثار ادبي آنان در جهت انتقاد به عناصر سنتي و بومي شكل گرفته است
بايد بر اين نكته تاكيد گردد كه بسياري از مواردي  كه در آن دوره در فرهنگ بومي مـا  

بنابراين ديدگاه انتقـادي نسـبت بـه    . وجود داشته، قابل دفاع نبوده ، بايد اصالح مي شد
اين ديدگاه انتقادي به قـدري  .اين متون، ديدگاهي اصالحي بوده استفرهنگ بومي، در 

  .لطمه مي زند ت كه ناديده گرفتن آن به اساس بحثپررنگ اس
از ديگر نكاتي كه توجه به آن :تأكيد بر ناسيوناليسم و ايجاد حكومت قدرتمند مركزي -3

 گرايي فراهم كند، تأكيديتر و فارغ از يك جانبهتوانست ديدگاهي تحليليدر كتاب، مي
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از جانـب   رنقـ در ابتـداي   وناكـامي اصـالحات در عصـر مشـروطه     پـس از  كه است 
و ايجـاد   تقويت ديـدگاههاي ناسيوناليسـتي    بر روشنفكران، فعاالن سياسي و مطبوعات

رويكرد ناسيوناليستي و ايجاد يك ايران قدرتمند  .روديك حكومت قدرتمند مركزي مي
اي است كـه در آن  مدرن، انديشهبا حكومت واحد مركزي و تشكيل يك دولت و ملت 

مدارك و شـواهد تـاريخي   چنانكه گيرد و آن توافق و اجماعي صورت مي سر بر دوران
-مـي  علـي العمـوم  كردگان و روشنفكران سياستمداران، تحصيلدهد، نخبگان، نشان مي

 سازي درپذيرند كه براي نجات ايران راهي جز ساختن يك هويت ملي براساس يكسان
 طلقـة ه به تشكيل يك دولـت م اين پروژه ك. ه مدرن ايراني نيستطلقيك دولت م قالب

كردن جامعه و با استفاده از سه مؤلفه انجامد با تربيت ملت، سيويليزهمقتدر و متمركز مي
گـرا، توجـه بـه مقتضـيات     سازي يعني هويت فرهنگي و باسـتان هويت ةاصلي در حيط

-تمدن جديد و وحدت ملي در پوشش زبان و جغرافيا و تاريخ خاص ، گفتاري هويت
رقم زد كه از طريق ايجاد رابطه و پيونـد بـا قـدرت سياسـي حـاكم، تبـديل بـه        ساز را 

  )اكبري، همان، فصل هفتم. ك.ر. (گفتمان مسلط گرديد
  :نويسد سعيد نفيسي در كتاب تاريخ معاصر ايران مي

با اين مصداق جديـد كـه سـابقه    ]يعني هويت ملي ايراني[كر مليت فدر ايران الزم بود «
بـراي پيشـرفت   . و بنياد مليت ايران را به همين اصول استوار كنند نداشت پرورش يابد

مهمترين آنها ايجاد حس . اين مقصود يك رشته اصالحات اجتماعي در ايران شده است
  )247 :نفيسي به نقل از اكبري، همان(» .وحدت در ميان ايرانيان است

رهنگستان و تأكيـد بـر   اين پروژه زبان و خط از اركان مليت ايراني بود كه تأسيس ف در
گرايي به عنوان يكي از مهمتـرين وجـوه   همچنين باستان. وحدت زباني از نتايج آن بود

سازي دولت ناسيوناليسم و ايجاد وحدت ملي از مهمترين مسائل مرتبط با پروژه هويت
مايه اصلي عـرب  بود و نوعي ارزيابي رمانتيك و آرماني از تاريخ پيش از اسالم با درون

:  1390انتخـابي،  . ك.ر. (رواج يافـت  ستيزي در ميـان باسـوادان شـهري   زي و تركستي
  )1393امن خاني و علي مددي،. ك.نيز ر)(44-15صص 

از نكاتي كه در اين كتاب به لحاظ تعريف و به لحاظ بحث تاريخي، ناديده گرفته شده، 
در عصر رضاشاه، دولت با از ميان بردن . فرايند شكل گيري دولت مدرن در ايران است

بحث ناسيوناليسم و شـكل گيـري يـك    . شدطوايف قدرتمند و خودمختار ايلي تشكيل 
ترك، بحثـي اسـت تـاريخي مربـوط بـه شـرايط و       دولت مقتدر بر مبناي مولفه هاي مش

اوضاع تاريخي آن زمان كه براي فعاالن اجتماعي و روشنفكران نيز امري پذيرفتـه شـده   
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در واقع فرايند انتقال قدرت از يك دولت غير متمركز به دولتـي متمركـز، الزامـاتي     .بود
فصل : 1386دي، احم. ك. ر.(داشت كه به اجماع بر وحدت ملي و ناسيوناليسم انجاميد

  )پنجم
) 77-76و صـص   49-48و صص  44-36از جمله صص (در بسياري موارد در كتاب 

سـتيزي و  گرايي و ديـن به گونه اي  استدالل شده كه به نظر مي رسد رضاخان با باستان
  :رويكردهاي ملي گرايانه كرده است پذيرشديكتاتوري، نويسندگان را مجبور به 

مشروطه سير نشده بود، ناگهان دچار يبوست خشن و اختناق  نسلي كه هنوز از شربت« 
تلخ و مرگ آور رضاخاني شد و تا چشم باز كرد، خود را در برهوت فشـار و سانسـور   

ناگزير پاي تا سـر افسـرده و منجمـد، از ايـن صـفت تلـخ و جانكـاه        . شديد رژيم ديد
تـر و كـم    كه بـا همـه افراطـي گـري، پذيرفتـه      -حكومت رضاخان به ويژگي ديگرش

  )114:همان(»يعني ملي گرايي افراطي و شوونيستي پناه برد -ضررتر مي نمود
گرچه حقيقـت ديكتـاتوري و فرهنـگ غالـب رضـاخاني وجـود دارد و حرفـي در آن         

توجهي به نقش فعـاالن اجتمـاعي در بخـش    گرايي تاريخي و بينوعي تقليل نيست، اما
ز نويسندگان و روشـنفكران آن دوره ،  بسياري ا. هاي مختلف كتاب به چشم مي خورد

بحق يا به ناحق خود چنين گرايشي داشتند و با اين تفكر هم سو بودند و اصـال زمينـه   
  . دم از مجالت و روزنامه هاي عصر مشروطه آغاز گرديسهاي گرايش به ناسيونالي

 اوضاع و احوال فرهنگـي و ادبـي  «ذيل فصل اول، در بخش دوم آنچه به شكل پراكنده  
-توجه به اين پروژه هويت باتوانست مي ،آمده است» 1320 – 1300هاي ايران در سال

با استنادات موثق تاريخي  با در نظر گرفتن تمام جنبه هاي آن، سازي در عصر رضاخان
  .بررسي گردد به شكلي كامل و بي طرفانه

  
  اثر نقد محتوايي. 5
  هاي متنينمونه :سطح سوم.5-1

بررسي نمونه هاي متني مي پردازد كه در اين بخش، طبق تقسـيم   فصل دوم كتاب به   
اما پـيش از آن در خصـوص بخشـي از عنـوان كتـاب يعنـي        بندي كتاب، پيش ميرويم

الزم بـود نويسـنده محتـرم، تعريـف و      .نكته اي قابل تامـل وجـود دارد  » ادبيات منثور«
بدون اين تعريف، آثار خالقه چـون  . تقسيم بندي مشخصي از ادبيات منثور ارائه مي داد

داستان و نمايشنامه، در كنار روزنامه ها، مجالت ادبي و سفرنامه ، بـه يكسـان بررسـي    
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مربوط به  مجالت ادبي و روزنامه ها، آثاري ادبي محسوب نمي شوند و آثاري. شده اند
  ادبيات هستند

» ادواري« ، پس از بررسي اجمالي مجالت »ادبي و نشريات جالتم«بخش نخستدر .1
اين مجلـه  .مثل كاوه، ايرانشهر و آينده، مجله سنت گرايي چون ارمغان انتخاب مي شود

در عـين حـال   . با گرايش غالب بحث هاي زباني و ادبي، عمدتا پاسـدار سـنت هاسـت   
آداب و رسـوم ايرانـي   لب و رايج آن دوره، نگاهي انتقادي به برخـي  تحت تاثير جو غا

  .دارد اما نشانه هاي آشكاري از بومي گرايي و عناصر و مولفه هاي آن در مجله نيست
تعريف مبسوط و مناسـبي از   »در عصر رضاخان نويسينمايش و نمايشنامه«در بخش .2

عصر پهلـوي  در  نويسيس نمايشنامهنويسي در ايران داده شده و سپنمايشنامه چهتاريخ
در بررسـي  . ي ذبيح بهروز بررسي و نقد شده اسـت ها نمايشنامه و به طور خاص،اول 

هاي مفصـلي راجـع بـه درونمايـه، زاويـه ديـد، پيرنـگ، گفتگـو و         بحث ،ها نمايشنامه
 ،در حـد چنـد سـطر    تنهـا پردازي طرح شده كه ربطي با اصل بحث نـدارد و  شخصيت

ـ   اصـال  هادر برخي موارد، اين مؤلفه. تعيين شده اندها عناصر بومي نمايشنامه ه ربطـي ب
هاي محتسب، پاكار، خواجه، شبستان، نمازگزار، مثالً به كاربردن واژه. گرايي ندارندبومي
از عناصر بومي در نمايشـنامه بـه حسـاب     چگونه مي توانرا ) 135:همان ... (ت و مقيا

كه از بهترين و قوي ترين نمايشنامه هـاي  » جيجك عليشاه«نمايشنامه ضمن اينكه .آورد
ذبيح بهروز است، نمايشنامه اي طنزآميز و تماما در خدمت انتقـاد بـه فرهنـگ سـنتي و     

 ،واقف بوده و ايـن مطلـب را نگاشـته   چنان كه نويسنده هم به اين موضوع ،بومي است
اي فرهنگي جدي مملكت را نقـد  ضعف ها و عقب ماندگي ه بهروز در اين نمايشنامه،

  :كرده است
نوع قضاوت، شيوه حكومت و مملكت داري،شيوه استقبال از سفراي خـارجي، همـه   « 

همچنين شاعري و سخنوري و تاريخ نگاري و دين و مـذهب،  . معيوب و طنزآميز است
همه اسباب بهره مندي و درندگي طيفي خاص و محروميت و ستم كشي طيـف بيشـتر   

  )152: گرجي، همان(»استجامعه شده 
در  مشخص نيست جايگاه اين ديدگاه انتقادي نسـبت بـه فرهنـگ بـومي و سـنتي      اما  

  كجاست؟تحليل ها و طبقه بندي هاي كتاب 
پـس از بيـان اهميـت    ، »در دوره پهلـوي اول  نويسـي فرنامهسـفرنامه و سـ  « در بخش.3

-عصر پهلوي اول، دليل بـي نويسي در ها و انواع آنها، در بخش اوضاع سفرنامهسفرنامه
 شـده  دانسته »آلود عصر پهلويفضاي تيره و تار و اوضاع يأس «نويسي رونقي سفرنامه
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توجـه   در ايـن دوره  بسته و به سـفرنامه نويسـي  كه راه را بر هر گونه ابتكار و خالقيت 
، چنـين  صفحه بعد تقريباً مخـالف ايـن ادعـا    در در حالي كه) 165: همان. (نشده است

» هـاي دوره پهلـوي فرمايشـي نيسـتند    سـفرنامه  ،بـرخالف دوره قاجـار  «شده كه  آورده
  .و روحية پژوهشي بر آنها حاكم است )166:همان(

كه داليل رونق سفرنامه نويسي در عصـر قاجـار،   شد بايد اجماال يادآور ،در نقد اين نظر
تمدن  در مقابل برخورد و شگفتي ايرانيان ، اجتماعي ودر نتيجهداليلي تاريخي، فرهنگي

سفرنامه  700سفرنامه نويسي ژانر غالب عصر قاجار است و از ميان حدود . غرب است
پـس از ايـن   ). 20: 1382راچـي،  ك(. سفرنامه در اين عصر نوشته شده است 200ايراني 

د را سياسي اين ژانر اهميـت خـو   –دوره و در عصر پهلوي، به داليل مختلف اجتماعي 
اين سو گيـري  . تقليل دادتنها به يك عامل از دست داد و نمي توان از ميان رفتن آن را 

چنانكه مي دانيم،هـدايت در كنـار   . در ديدگاه ها در موارد ديگر هم به چشم مي خورد
گرايشات ناسيوناليستي در غالب موارد به بسياري از مصاديق فرهنگ قومي يـا سـنتي و   

« :و توجه او به فرهنگ باسـتاني و ناسيوناليسـم   باستان گرايي هدايت. مذهبي انتقاد دارد
» به تعارضات فكري و شخصيتي و دوگانگي در گـرايش بـه غـرب بـا نگـرش شـرقي      

در جايي كه هدايت افسوس مي خورد كـه شـاگردان   .نسبت داده مي شود) 181: همان(
عمار تاج محل و مسجد مدرسه، اسم معمار لوور يا اپراي پاريس را مي دانند ولي اسم م

از شـگفتي هـاي افكـار    « :اصفهان را كه ايراني بوده اند، نمي دانند، نويسنده مي نويسـد 
، انتقاد از غرب گرايي و بي تـوجهي بـه ارزش   هدايت در توجه به عناصر ملي و ميهني

آيا اعتراض به ندانستن نام معمـار مسـجد اصـفهان، بـي     ) 178: همان(»هاي بومي است
  ؟ارزش هاي بومي استتوجهي به 

يا درجايي كه هدايت از تخريب بنايي قديمي به دست ظل السلطان انتقاد مي كند، بـه   
وي از پايه به هر قوم ايراني نگاه تنفـر آميـز و هجـو آميـز     « تفكرات شوونيستي و اينكه

اين نكته برداشت نمي شود كه  ،كه از نمونة ياد شده اشاره مي شود) 177: همان(»دارد،
 زماني آشكارتر مـي گـردد كـه    اين سو گيري،.هدايت به اقوام ايراني نگاه تنفر آميز دارد

، امـا  مشاهده مي شـود انتقاداتي از اين دست به فرهنگ سنتي در سفرنامه هاي نيما هم 
نامة نيمـا  انتقاد از اعراب در سـفر  از جمله. انجام مي شود متفاوت تحليلي نسبت به آنها

روحية بيگانه ستيزي نيما مانند هر ايراني ملي گرا به انتقاد و هجو اعراب نيـز  « با  جملة
مـذهبي و   توصـيف مـي شـود و انتقـادش بـه سـنت      ) 192: همـان (»كشيده شده است
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، به زيركي و نگاه آسيب شناسانه و انتقادي او به فرهنگ سنتي تعبير »دخيل بستن«بومي
  )189: همان.(مي شود

بـيش از دو فصـل    به دليل ساختار سـفرنامه هـا،   در اين فصلبه رغم اين اشكاالت اما 
  .بوده استپيشين،  عناصر مربوط به بومي گرايي قابل رديابي 

ايـن دو  »در ادبيـات داسـتاني  داستان هاي بومي گرا  رمان و بررسي «فصل سوم كه به. 4
  .پرداخته ، هدف اصلي اين پژوهش محسوب مي شود دهه

ديدگاه بومي گـرا  چون  در ابتداي فصل، مقدمه اي ذكر شده كه در آن به نكات مهمي  
در اين بخش نويسنده به درستي تاكيـد  . اشاره شده است و ضد بومي گراي نويسندگان

كرده كه دغدغة نويسندگان جريان ادبيات داستاني بومي گرا، ديدگاه انتقادي نسـبت بـه   
   :ذيل بوده است موارد

و جمود، خرافه پرستي،تقليد و تعبد صرف، ظاهر بينـي، شخصـيت پرسـتي،     جزميت« 
نوشـتن واقعيـت   «نـان  آبه عبارت ديگر، دغدغة . )225: همان(»...تعصب، زياده گويي و

) بوده ها و هويت اصيل ايرانيـان (سته هارهويت ايراني به قصد اصالح؛ سپس زدودن برُ
: همـان (»بـوده ) هويت ديگـران بـه خـود    داشته ها و انتساب ويژگي هاي(از بر بسته ها

همچنين اشاره كرده اند كه بر اين مبنا رويكرد بومي گرايي ، همواره جنبة ايجابي ) 226
  )227: همان.(نداشته بلكه به دو حوزة سلبي و ايجابي توجه كرده است

در اين تعريف، نكته اي به چشم مـي خـورد و   پيش از ورود به بحث بايد ذكر كرد كه 
باشيم كه ما به ازاي بيروني ندارد  »هويت اصيل ايراني«آن اينكه اگر قائل به چيزي مثل 

و از جمالت شعاري، چنان كه در بخش تعاريف ذكر شد، تشكيل مي شود، اين بحـث  
ن و مكـان  چنان كه ذكر شد امري سيال است و بـا زمـا   ،هويت .رفت  دبه بيراهه خواه

هويت ايراني در عصر قاجار، برخي مولفه هاي غربي جديد را مي پذيرفت . ارتباط دارد
خود را نفـي مـي كـرد و تعريفـي      پيشينو برخي مولفه هاي سنتي يا مذهبي و خرافي 

بي توجهي به اين تعريف جديـد و پافشـاري بـر يـافتن عناصـر      . جديد در مي انداخت
در تحليل نهايي با واقعيت هاي تـاريخي  ، نويسندگان بيديدگاه سل به رغم وجودبومي، 

  .همخوان نخواهد بود
، ذبـيح بهـروز، محمـد    هـدايت  ،چنان كه ذكر شد، نويسندگاني چون جمالزاده، نفيسـي 

انـد و اصـالً   از منتقدان اصلي بسياري از خصايل بومي و سنتي ايرانيان بـوده  ..مسعود و
رهنـگ سـنتي و بـراي نشـان دادن معايـب ايـن       هاي آنان در مخالفت با فغالب داستان

بـا رويكـرد و موضـوع    هايي كـه  داستان با استناد بهبنابراين . فرهنگ نگاشته شده است
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تـوان در  نمـي  ،انتقاد به فرهنگ سنتي و بومي و نمايش اشكاالت آن نگاشته شده اسـت 
مباحث اصلي و اين نكته، تناقض حركت كرد جهت تبيين و اثبات وجوه فرهنگ بومي 

همچنين توجه به ديدگاههاي ناسيوناليسـتي ايـن نويسـندگان،     .دهدكتاب را تشكيل مي
  .مطلبي است كه بايد بيشتر به آن پرداخته مي شد

داسـتانها را دسـته   رسيدن به يك تحليل دقيق و همه جانبه، اين براي  بهتر مي بودشايد 
و ديدگاه  بومي نگاشته شده نگفره يعني داستان هايي كه در جهت انتقاد از . بندي كرد

، »الدولهويالن«، »درد دل مال قربانعلي«، »رجل سياسي«: مثل، انتقادي در آنها غالب است
در يـك دسـته   ... و » رويـد هايي كه در جهنم ميگل«، »فرنگي مĤبي«، »ريش گروگيس«

دينـي  داستان هايي كه در آنها گرايش مثبت به فرهنگ بومي يـا  و  دبندي بررسي مي ش
فارسي «: مثل  و در خدمت ديدگاههاي ناسيوناليستي يا مذهبي  نوشته شده، ردوجود دا

زندگاني امام «،» اذان مغرب«،» بيله ديگر بيله چغندر«، »دوستي خاله خرسه»« شكر است
  . رفتدر دسته اي ديگر قرار مي گ» پيامبر«و » حسين

توجهي به فرهنگ بـومي نشـده و   نها كه درآ ييداستان ها ،گروه سومي هم وجود دارد 
يد عسـ  »سـتارگان سـياه  «مجموعة هايداستان اغلبمثل . ديدگاهي ممتنع به قضيه دارند

پـس از خودكشـي   «، »عشـق واژگـون  «، »كيمياي هستي«، »فريب رنگ«: نفيسي از جمله
انـد و مشـخص نيسـت    بررسي شـده  278-270 فحاتص درهايي كه و داستان» پسرش

  بررسي چه وجهي داشته است؟آوردن آنها در اين 
كـه در رمـان هـا      ...ي مثل پيرنگ و شخصيت پـردازي و همچنين بررسي عناصر داستان

  .هيچ ارتباطي به بحث اصلي ندارد انجام شده، 
اشكاالت اين بخش، نداشتن دسته بندي مناسب از مفـاهيم مربـوط بـه عناصـر      ديگر از

جنبه هاي مادي و جنبه هـاي  حسب  ، برفرهنگيمفاهيم  طبقه بندي. است بومي گرايي
در شكل كنوني مولفه هاي ظاهري از ريش و عبـا  . الزم بود انجام شود معنوي فرهنگ،

تا مولفه هـايي مثـل رياكـاري و قناعـت و حـب      ... و زير شلواري و اسپند دود كردن و
  .وطن در كنار هم بدون هيچ طبقه بندي گنجانده شده اند

مشاغلي  واماكني مانند ده، كلبه، اتاق، شهر، كوچه، منزل كه آيا پيش مي آيد اين سوال  
ايـن ايـراد بـه همـان      در تعاريف بومي گرايي مي گنجـد؟ ... مثل طبيب، معلم، خياط و

  .فقدان شفافيت در تعاريف باز مي گردد
نكتة ديگري كه در تحليل هاي مربوط به بومي گرايي آمده، ادعاي شكل گيري جرياني 

  :.ن رايج ناسيوناليستي، با عنوان  ادبيات داستاني بومي و مذهبي استمقابل جريا
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در مقابل اين رويكرد و جريان دين ستيزانه و فرنگ مĤبانه، جرياني به وجود آمـد كـه   « 
با بازگشت به گذشته و هويت اصيل خود، بخشي از خودباختگي ناشي از تبليغ آمـوزه  

بيـات، زمينـه سـاز بازيـابي هويـت ايرانـي       هاي حاكمه كم رنگ شد و با زبان هنر و اد
هرچند گرايش اين دسـته از آثـار، بيشـتر بـر هويـت ايرانـي و در       . اسالمي خود گشت

ن را در حوزة ادبيات داستاني مـي  آمرحلة بعد بر هويت اسالمي ايرانيان تاكيد داشت ، 
در ( هبياين جريـان ادبيـات بـومي و مـذ    . ناميد» ادبيات داستاني بومي و مذهبي« توان 

را مـي تـوان يكـي از جريـان هـاي آگاهانـه و       ) حوزة داستان و ساير نوشتارهاي ادبـي 
  )49: همان(».واكنشي به شمار آورد كه توده اي از نويسندگان را به اين امر گمارد

ادعاي نويسـنده  شكل گرفته است؟ در اين دوره  آيا اين نوع ادبي به شكل جريان واقعا
در كتاب اثبات نمي شود و به صرف وجود دو داستان از زين العابدين رهنما، نمي توان 

  چنين ادعايي را اثبات شده دانست 
انتخاب داستان هاي زين العابدين رهنما، براي بررسي هويت مذهبي، انتخـاب مناسـبي   

مـثال   .ت مذهبي نـدارد آمده، ربطي به هوياست اما در برخي موارد آنچه ذيل عنوان ها 
عادت «: ، زير عنوان هايي چون»عوامل بومي ديني و مذهبي در داستان پيامبر«عنوان ذيل

ها و اقدامات پيش از بعثت، خلق و خوي پيامبر، مقدسات مكه و حجر االسود، معجـزه  
و   )320: همـان .(آمده است كه ارتباط آنها بـا بحـث ، مشـخص نيسـت     »...و كرامت و
شاخصـه هـاي هويـت ايرانـي و     « ذيـل عنـوان   از جمله. ديگر فراوان استنمونه هاي 

هسـتيم  » نور الهي، خواب و رويا، سرنوشت گرايي «:، شاهد عنوان هايي چون» اسالمي
كه به گفتة نويسنده از مشتركات همة اديان و مساله اي بشري است و نمـي تـوان آن را   

  )333-332: همان(.اسالمي دانست -شاخصة هويت ايراني
شـكل   ،ديدگاهي تحليلـي با  انتظار مي رفتدر بخش جمع بندي و يافته هاي پژوهش، 

از هويت  عناصري .بررسي گردد عصر پهلوي، در متون ادبي گيري هويت و ساختار آن
بيشتر بر آنها  در اين دوره كه در بحث هويت يا عناصريكه مورد انتقاد واقع شده  بومي

طبقـه  نتيجه گيري تنها فهرستي از مـوارد، بـدون   در  اما . شودتاكيد شده، بررسي و نقد 
از تنگ و پياله و قدح و آيينـه تـا  غيـرت و    . تحليل در كنار هم ذكر شده است بندي و

  ..... زيارت و اسامي معصومان وحميت و از ناراحتي گيس كندن و 
  
  بررسي منابع اثر. 6

منابعي كه در اين بخش . كتاب، كمبود منابع است مباني نظرياز اشكاالت اصلي بخش 
كال حدود ده منبع است كه همة آن هـا نيـز از منـابع معتبـر و دسـت اول      استفاده شده ،
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حاجيـاني  برخي منابع هم در ارجاعات هست كه در فهرست منابع نيست، مثل . نيستند 
  :عبارتند از ،است مرتبط با بحث هويت در اين كتاب كه منابع استفاده شده. 1379:
هـا و  پسامدرنيسم تمايز و هويت ايراني، مجموعه مقاالت فرهنگ در عصر جهـاني چـالش   - 

  )1382(ها،  از محمدرضا تاجيك فرصت
  )1380(داريوش شايگان و بحران معنويت سنتي،  از علي اصغر حقدار  -
بهرامي در فصـلنامه  ... اروحاي از نويس، مقالهنگاران ايراني عربيتاريخ ملي در انديشه تاريخ -

  )1382(، 16مطالعات ملي، ش 
  )1382(هاي ملي و ديني از بهزاد دوران گفتمان هاي هويت در ايران با تأكيد بر هويت -
  ) 1380(داستان بومي در اقليم سبز شمال ؛  مقاله مجله ادبيات داستاني از ابراهيم خدادوست  -

  )1380(داهللا امرايي، مجله ادبيات داستانياز اس ----------------------------
  )1376(ما و مدرنيته، داريوش آشوري -
فرهنگ و هويت ايراني در فراسوي مرزها ، مقاله اي از مهرزاد بروجردي در كتاب در امدي  -

  )1384(بر فرهنگ و هويت ايراني، مريم صنيع اجالل
  )1379(ايراني از نگاه انيراني ، مهرداد جوان بخت -
  )1380(ويت ايراني و زبان فارسي، داريوش شايگانه -

  .اصال وافي و كافي براي مقصود نيستنداين منابع 
در چـاپ   پيشنهاد مي شود از منابع زير و منابع مشابه در ارتباط با هويت و مولفـه هـاي آن     

  :اصالح و تكميل گردد و مباني نظري هاي بعدي استفاده شود تا بخش تعاريف و مفاهيم
  1389تهران، گل آذين، كوهي ، ناصر، همسازي و تعارض در هويت و قوميت، ف -
  1384تهران، ني،  تطورات گفتمان هاي هويتي ايران،حسين،كچوئيان،  -
  .1390انتخابي، نادر، ناسيوناليسم و تجدد در ايران و تركيه، تهران، نگاره آفتاب،   -
، مشـهد، مرنـديز،   )هاي تـاريخي گزارشبازنمايي هويت در (خليلي، محسن، چيستان قاجار  -

1390.  
  .1379بهنام، جمشيد، برلني ها، انديشمندان ايراني در برلن، تهران، فرزان روز،  -
اكبري، محمدعلي، تبارشناسي هويت جديد ايراني عصر قاجاريه و پهلوي اول، تهران، علمي  -

  ،1384و فرهنگي 
  -.1379، افسانه و واقعيت ، تهران،نشر ني: قوميت و قوم گرايي در ايران  احمدي، حميد، 
قوميت و نقطه نظرات انسانشناسي اجتماعي ،ترجمه پرويز دليرپور و سـيد   جنكينز، ريچارد، -

محمدكمال سروريان درمطالعات قومي و نژادي در قرن بيستم ، تهران ، پژوهشـكده مطالعـات   
  ،24فصلنامه ارغنون شماره  ،زاد بركتترجمه به، 1381، راهبردي

كه  تعاريفي دقيق تر از مفهوم هويت و قوميت و رونـد تـاريخي آن در    و منابع مشابهي
ه بنـدي، تحليـل و   طبقـ ت مربـوط بـه   استفاده از اين منابع، اشكاال. ايران ارائه مي دهند

  .تعاريف كتاب را برطرف خواهد كرد
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  گيري نتيجه.7
ادبيات منثور، از حيـث نگـارش، نظـم منطقـي و فصـل بنـدي و       بومي گرايي در كتاب 

جزئيـات   نويسـنده در بيـان  . منظم، دقيق و متناسـب اسـت   تقريبا چينش مطالب، كتابي
نگـاهي دقيـق و    ،دوره ايـن عناصـر در ميـان متـون منثـور     عناصر هويت بومي و يافتن 

طرح نظرية بومي گرايي در ادبيات و يـافتن مصـاديق آن، كـاري تـازه،      .موشكافانه دارد
نويسنده در يافتن اين عناصر زحمت بسـيار   و بديع، ارزشمند و دشوار محسوب ميشود

متون بسياري از مجالت، سفرنامه ها، نمايشنامه ها و داستان هاي مختلف را . كشيده اند
ازآنجا كه اين اثر اولين كتابي است كه  .ه اندخوانده و اين عناصر را درآنها شناسايي كرد

در زمينة عناصر بومي گرا در ادبيات داستاني تـاليف شـده، پـرداختن بـه ايـن مسـاله و       
نظم منطقـي در اثـر رعايـت شـده و ارجاعـات و      .رويكرد تازه آن، از امتيازات اثر است

خـش تعـاريف و   اما در ارتباط با چارچوب نظـري، در ب  .استنادات، دقيق و علمي است
مفاهيم هويت و شكل گيري شاكلة هويت ايراني در عصر قاجـار و پهلـوي بـه لحـاظ     

در اثري كـه بـومي گرايـي از     .منابع و روش شناختي، اشكاالتي دارد كه بايد رفع گردد
رود تعريف هويت و مولفـه هـاي آن، سـنت، بـومي     واژه هاي كليدي آنست، انتظار مي

گرايي و هاي اصلي آن، تعريف بوميهويت ايراني، مؤلفهگرايي، تجدد و به طور خاص 
گرا گرايي و تعريف ادبيات بومي گرايي، قوم گرايي،مفهوم تجدد، مليتفاوت آن با سنت

  .ها اشكالي پيش نيايدانجام شود تا در بررسي نمونه
آن بايد دو بخش عناصر  مربوط به از حيث طبقه بندي ، در بحث بومي گرايي و عناصر

باورها و نمادها  -نگرش ها -هنجارها -ارزش ها: مادي و عناصر معنوي فرهنگ، شامل
صـورت   بهتـري كامال از هم تفكيك گردد تا در بررسي نمونه ها، تطابق و دسته بنـدي  

و دردسـته بنـدي    شـود  عناصر بومي بايد دقيقا روشـن  در يافتن نشانه هاي متني  .گيرد
ديـدگاه تحليلـي اثـر در ارتبـاط بـا رويكـرد       . تعريف و طبقه بندي شوند ،هاي مناسب

بــه ديــدگاه ناسيوناليســتي . نويســندگان بــه مســالة بــومي گرايــي، بايــد تقويــت گــردد
توجه شـود  ..نويسندگاني چون جمالزاده، نفيسي، هدايت، ذبيح بهروز، محمد  مسعود و

آنان با هـدف مخالفـت بـا فرهنـگ      هايغالب داستانو اين نكته در نظر گرفته شود كه 
با استناد به . نگاشته شده است آن، و اصالح سنتي و براي نشان دادن معايب اين فرهنگ

هايي كه با رويكرد و موضوع انتقاد به فرهنگ سنتي و بومي و نمايش اشـكاالت  داستان
بـومي   فرهنگ مورد انتقاد توان در جهت تبيين و اثبات وجوهآن نگاشته شده است، نمي

شـكل گيـري    .دهـد حركت كرد و اين نكته، تناقض اصلي مباحث كتاب را تشكيل مـي 
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 بـازتعريف و تبيـين  بايد با توجه به اين مباحث انتقادي درآن دوره  هويت جديد ايراني
  .گردد
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