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Abstract
Long after the creation of the first Persian novels and short stories, research works
were created in connection with these works of fiction. In this study, the method of
historiography of the first history of fiction (ie “The History and Evolution of
Modern Iranian Literature and The Founders of Modern Persian Prose”) that have
been published abroad at the same time has been investigated. In this article, with a
descriptive-analytical approach and based on the components that the authors of this
research have considered for the type of literary history, the discourse of these two
works has been studied. The results show that Alavi and Kamshad studied literary
works without being influenced by the ideology of the government of the time and
with the aim of finding two-way links between literature and current political events.
Of course, they have their drawbacks; structural weaknesses in the arrangement of
materials, not addressing the literary style of works and not analyzing the literary
and artistic aspects of literary works, using second- and third-degree sources, basing
on selections of previous critical works are among these weaknesses, often due to
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distance from institutional contexts and contexts are related to literary works, which
has caused significant damage to these two histories of literature.
Keywords: History of Literature, Criticism, Fiction Literature, Method of
Historiography.
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چكیده
مدت ها پس از آفرینش نخستین رمانها و داستانهای کوتاا فارسا آ آرااری پشوهدا در
ارتباط با این آرار داستان با وواود آماد .در ایان پاشوهش تایوخ تااری نگااری نخساتین
تاری ادبیاتهای داستان (یعن تاری و تحول ادبیات نوین ایران و پایا گاااران نرار ودیاد
فارس ) ک همزمان در خارج از کدور انتدار یافت اند بررس تاد اسا  .در ایان مهابا باا
رویکردی توصیف -تحلیل و بر اساس مؤبف های ک نگارندگان این پاشوهش بارای گونا
تاری ادبیات در نظر گرفت اناآ گفتمان این دو ارر بررس تد اسا  .نتااین نداان ما دهاد
علوی و کامداد بدون تأریرپایری از ایدئوبوژی حاکمی وق و با هدف یاافتن پیونادهای
دو سوی ادبیات و رویدادهای سیاس روز آرار ادب را بررس کرد اند .اببت ب دبیل نداتاتن
یک ابگو و طرح دقیق برای نگارش ارار خاودآ با تاک باا کاسات هاای همارا هساتند
ضعف ساختاری در چینش مطاببآ نداتتن ابگوی خاص در ترححال نویسا آ نرارداختن
ب سبک ادب آرار و تحلیل نکردن ونب ادب و هنری آرار ادبا آ سااختارمند نباودن برخا
مؤبف هاآ استفاد از منابع درو دوم و سومآ مبنا قرار دادن گزینشهای آراار انتهاادی پیداین
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ازومل این ضعفهاس ک اغلب ب عل دوری از باف و زمین های نهادی مرتبط با آراار
ادب اس ک این مساب آسیب چدمگیری ب این دو تاری ادبیات وارد ساخت اس .
کلیدواژهها :ادبیات داستان آ نهدآ تاری ادبیاتآ تیوخ تاری نگاری.

 .1مقدمه
داستانپردازی و روای های داستان از دیرباز در مدرق زماین رواج داتات اسا  .منتهادان
بر این باورند پیشتر از آنک رمان در اروپا ب وایگاه ب سابه دس یابدآ روزگااران قبال
در زبانهای فارس و عرب حضور چدامگیاری داتات اسا  .همنناین ا هاار ما دارناد
داندمندان ترق از نخستین اعصار این فرهنگآ برای بیان پند و اندرز و آگااه هاای خاود
صااورت روایا را برگزیدنااد تااا مطابعا مطاببدااان باارای خوانناادگان کساااب بااار نباتااد.
(باالی آ  )00 :0011از ایانرو نما تاوان رماان را یاک ناو ادبا کاام ج ودیاد در ایاران
ب تمار آورد .اببت دگرگون های سیاس در دورخ قاوارآ یعن ایجاد صنع چاا و در پا
آن توسع مطبوعات و تروم هاآ مووب آتنای گسترد باا ادبیاات غارد تاد و نخساتین
رمانهای امروزی ب پیروی از غرد تکل گرف  .مدتها پس از آفرینش نخستین رماانهاا
و داستانهای کوتا آ آراری در حاتی و در ارتباط با این آرار داستان ب وواود آماد منتهادان
آرار مختلفا را با صاورت نهادآ نظریا آ تااری ادبیاات و  ...باا رویکردهاا و تایو هاای
متفاوت نگاتتند و در انوا گوناگون کتادآ مهاب و پایاننام منتدار سااختند در ایان مهابا
اوبین تاری ادبیات های کا در زمینا ادبیاات داساتان فارسا تاأبیف تاد اناد بررسا و
نهد م تود پای گااران نرر ودید فارس از حسن کامداد و تااری و تحاول ادبیاات ناوین
ایااران از حساان کامداااد .ایاان دو کتااادآ نخسااتین کتااادهااای تاااری ادبیااات هسااتند کا
ادبیات داستان معاصر فارس را بررس کرد اند و هار دو ارار تهریباا همزماان در خاارج از
کدور انتدار یافت اند.

 2.2پرسشهای پژوهش
این پشوهش درصدد پاسا گفاتن با ایان پرساشهاا اسا تایو نگاارش ایان دو ارار
چگون اس ؟ نهاط ضعف و قوت آنها چیسا ؟ چا تاباه هاا و تفااوتهاای دارناد؟
وریانهای تأریرگاار بر این آرار کدامند؟
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 1.2روش تحقیق
در این پشوهش نگارندگان ابتدا تعریاف واامع از تااری ادبیاات ارائا ما دهناد و اناوا
رویکردهای ک مورخان تاری ادبیات در تابیف آرار خود دارنادآ مطارح ما ساازند .سارس
مؤبف های را در نظر گرفت اند ک بر اساس آنها ب نهد تاری ادبیاتها بررداززناد مشبفا هاای
هم چاون خصوصایات ااهری ارارآ وایگاا و انگیازخ مؤبافآ روش تهسایمبنادیآ روش
بهر گیری از منابعآ نو گزینشآ روش ترححاالنویسا آ روش تحلیال اوضاا اوتمااع آ
نهش ایدئوبوژی و قدرتآ نو نگارش و زبان ارر .در این پشوهش باا رویکاردی توصایف -
تحلیل این مؤبف ها در دو ارر بررس م توند و با نهد و تحلیل آرار نهااط ضاعف و قاوت
آنهااا و تااباه هااا و تفاااوتهااای ایاان دو اراار ب ا عنااوان نخسااتین تاااری ادبیاااتهااای
ادبیات داستان مدخص م تود.

 .2پیشینۀ تحقیق
فروزانفر ( )0009هرمان ات ( )0001و ادوارد باراون ( )0000در مهدما تااری ادبیااتهاای
خود و بهار ( )0001و زرینکود ( )0010در بخشهای از آرار خاود بسایار گاارا درباارخ
تاری ادبیات بحث کرد اندآ همچنین فتوح در کتااد( )0001و مهابا خاود( )0009تایوخ
تاری ادبیاتنگاری را ب طور کل بررس کرد اس  .ناصرقل سارب ( )0020نیز با پیداین
بنیادهااای فکااری و فلسااف دور بناادی تاااری ادبیااات پرداختاا اساا  .عاا و باار ایاان
مسااعود فرهمناادفر و عبدابرسااول تاااکری( )0020در پااشوهش خااود رویکردهااای نااوین
تاری ادبیاتنگاری در غارد را بررسا کارد آ نداان داد اناد کا در ایاران هناوز با ایان
رویکردهای ودید توو خاص ندد اس  .همانطور ک مداهد م تاود در های کادام از
این پشوهشهای یاد تد ب نهد و بررس دقیاق مؤبفا هاای موواود تااری ادبیااتنگااری
نررداختا انااد .تااا اینکا زرقااان ( )0002بااا مطابعا و بررسا تاااری ادبیاااتهااای مووااود
زبان فارسا آ کاسات هاای را کا در سان تااری ادبیااتنگااری در ایاران با طاور کلا
ووود دارد از ومل نداتتن رویکرد وریاانتناساان آ کامتاووه با تطاور ادد منراور و
کمتووه ب روابط بینامتن و  ...ندان م دهد .همننین وی در پشوهد دیگر( )0020تاأریر
گفتمانهای معاصر(گفتمان راس ک ب ناسیونابیسم گرایش دارد و گفتمان چپ ک دیادگا
آنها برگرفت از مبان نظری مارکسیسم اسا ) را بار تااری ادبیااتنگااری اماروز بررسا
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کاارد اساا  .در ایاان دو پااشوهش نیااز تنهااا کاساات هااای کاا باا طااور کاال در ساان
تاری ادبیاتنگاری ماا وواود دارد بررسا تاد اناد اماا در زمینا بررسا آرااری کا باا
ادبیات داستان پیوند دارند تنها م توان ب کار میرعابدین ( )0021اتاار کارد وی نیاز تنهاا
ب هد مهاب ک در آنها ب تاری نگاریهای ادبیات داستان پرداخت انادآ بادون تووا با
مؤبف های آنهاآ نگاه کل گارا داتت اس  .مهاالت پراکند ای نیز در نهد برخ از این آراار
انتهادی نگاتت تد اس وب در هی یک از این آرارآ تاری ادبیاتهاای داساتان از وها
ساختار و محتوا نهد و بررس ندد اناد و های کادام با طاور دقیاق و وادی مؤبفا هاای
تاری ادبیاتنگاری در حوزخ داستان را بررس نکرد اند.
اببت با توو ب موضو و هدف مهاب آ آراری ک ک باا رویکارد توصایف – تحلیلا با
بررس آرار انتهادی م پردازندآ پیدین و ابگوی این کار قرار م گیرند ک در اینجاا با آنهاا
اتار م تود حسنب ( )0003با تاأبیف فرهناگ ساعدیپشوها نخساتین کتاادتناسا
توصیف تحلیلا را در حاوزخ ادبیاات نوتا  .پاس از آن هماین پشوهداگر باا همکااری
حسامپور ( )0002کتادتناس تحلیل -توصیف خیامپشوه را نگات  .روش تحهیها کا
در این کتادتناس ها ب کار گرفت تد بودآ بعدها ابگوی برای تاأبیف کتاادتناسا هاای
دیگر تد.

 .3بیان مسئله
در نظر فتوح تاری ادبیات ب گون ای اس ک «روند تحاول را در خاط زماان نداان دهادآ
سیر دگرگون ذوق هنری وامع را بررس کندآ عناصر درون و نیروهای داخلا فارمهاای
سازند فرمهای ادب را تحلیل کندآ اخا و اقتبااسهاا و کداف و ابتباساها را نداان دهاد».
(فتوح آ 0009آ صص )01-03در نظر تودروف نیز و یف تااری ادبیاات بررسا پیوناد و
تاااریر و تاررهااای آرااار ادب ا باار یکاادیگر اس ا و منتهااد بایااد بتوانااد روابااط بینااامتن را
تدخیص دهد و آنها را ب طور دقیق در تاری ادبیات خود ارائ دهد .ساختارگرایان و یفا
تاری ادبیات را مطابع تغییرات ادب آ بررس ژانرهای ادب ب صورت همزماان و درزماان
و و مدخص کردن قوانین تغییر ک ب گاار از یک دور ب دور دیگار ما تاود ما دانناد.
(تودروفآ  ) )003 :0012بنابراین م تاوان گفا تااری ادبیاات سایر تحاول و دگرگاون
آرار ادب را در تمام دور ها بررس م کند و ویشگ های سابک و زیباای تاناخت آنهاا را
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مدخص کرد کرد آ آنها را بر اساس دیدگا های زبانتناس آ وامع تناس آ روشتناسا آ
معناتناس آ تاری و ...نهد م کند .همننین عوامل درون و بیرون مؤرر بر ادبیات تحلیال و
بررس م تود .تااری ادبیاات داساتان نیاز تااری ادبیاات اسا کا ایان مؤبفا هاا را در
آرار داستان بررس کند.
روشهای تاری ادبیاتنویس متفاوت اس روشهای انتهادیآ توصیف آ تحلیل آ نهلا
(نهل مطابب دیگران) .فتوح نیز انوا روشهای تااری ادبیااتنویسا را برتامرد اسا
روش تاکر ای (بررس زندگینام و آرار)آ روش تاکر ای-تحهیه (بررسا زنادگ ناما و
ارزشگااری آرار)آ روش ترکیب تاریخ اوتماع سیاس باا ادبا آ روش وریاانتناسا آ
روش بررس عوامل درون ادبیات(یعن سن ادب و عناصر زیبای تناخت ک در تهابل باا
روش ترکیبا تاااریخ ادبا اس ا ک ا باار عواماال بیزونا تمرکااز دارد)آ روش بررس ا
گون های ادب آ روش بررس مهطع (بررس یک مهطع خااص)(.فتوح آ  :0009صاص 00
و  )00نگارندگان این پشوهش با بررسا آراار گونااگون با ایان وماعبنادی رسایدند کا
ب کمک چند مؤبف خاصآ م توان ونب های گوناگون یک کتااد تااری ادبیاات را نهاد و
بررس کرد .در ادام دو تاری ادبیات داستان یاد تاد بار اسااس هماین مؤبفا هاا نهاد و
بررس م تود:

 .4مؤلفههای تاریخادبیاتنگاری

 2.8خصوصیات ظاهری اثر و ویژگیهای انتشاراتی
کتاد بزرگ علاوی بااعنوان آبماان
 literatureدر سااااال  0210م( . 0000ش) در آکااااادم  verlagبااااربین منتداااار تااااد.
امیرحسین اکبری تابن این کتاد را پس از چهل سال در ساال 0001آ باا عناوان تااری و
تحول ادبیات ودید ایران در  023صفح تروم و در انتداارات نگاا منتدار کارد .عناوان
اصل کتاد کامداد نیز  Modern Persion Prose Litratureاسا کا در ساال  0211مای دی
( . 0003ش) در داندگا کمبرین انتدار یاف  .کامداد نیز پس از چهل ساال ایان کتااد را
در سال  0000ب زبان فارس تروم و در  003صفح در ندر ن منتدر کرد .هار دو کتااد
در قطع رقع هستند و ولدهای هر دو ونس مهوای دارد ک ب نظر م رساد باا تووا با
نو کتاد ک تاری ادبیات اس و ب طور پیوست با آن مراوعا ما تاود و حجایم باودن
Geschichte und Entwicklung der Modernen persishen
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کتادها قطع وزیری با ولد محکم گابینگور مناسبتر باتد .بررس طرح روی ولاد کتااد
کامداد ندان م دهد اگرچ تصویر خ قان اس (برای آ ک دار یاک تصاویر کا ترسایم
کرد اس ) اما این تصویر چندان ربط ب نرر داساتان نادارد تااید باا نهایا تأمال تنهاا
بتوان گف حرف «آ» حرف آغاازین ابفباا اسا و ایان کتااد هام درباارخ آغااز کننادگان
نرر داستان فارس اس وگرن این تصویر بیدتر بارای ولاد کتاادهاای ابفباای مناساب
ب نظر م رسد .تصویر ولد کتاد بزرگ علوی نیز بسیار قابال تأمال اسا چراکا ماتاین
حروفنویس قدیم و تصویر یک مینیااتور قادیم آیاا ما تواناد ندااندهناد موضاو
کل کتاد یعن سیر تحول ادد فارس معاصر باتد؟ آن هم کتاب ک تنها ب بررس ارتبااط
ترایط وامع با آرار ادب پرداخت اس  .بنابراین نما تاوان ارتبااط مناساب باین تصاویر و
موضو کتاد یاف  .همننین نام نویسند ب قلم بزرگ در باالی صفح آماد اسا و پاس
از آن نام کتاد ذکر تد اس ک مووب م تود مخاطب ک کتاد را مطابع نکارد اسا آ
در بحظ اول چنین فکر کند این کتاد دربارخ بزرگ علوی اسا  .اببتا رناگهاای انتخااب
برای ولد کتاد ها ک سفید و کرمرنگ اس آ چدمنواز ب نظر م رسد .قلم ک بارای ایان
دو ارر اساتفاد تاد اسا مناساب و فاصال باین ساطور و حاتای صافحات با اناداز
کاف اس  .ونس کاغا استفاد تد در این کتادها نیز مناسب اس .

 1.8جایگاه مؤلف
بزرگ علوی از آغاز ووان مطابع آرار ادب غرد را آغاز کارد و پاس از آن با خاوانش و
بررس آرار بروست نظم و نرر ادبیات فارسا روی آورد و کامکام باا ادد کهان و ودیاد
ساارزمینش آتاانای نساابتا خااوب پیاادا کاارد .همننااین ماادرس ادبیااات نااوین ایااران در
داندگا همبوبدت آبمانآ متروم آرار ادب از زبان فارسا با آبماان و مهامتار از آن یاک
داستاننویس بروست و صااحب سابک ادبیاات فارسا باود و باا عرصا داساتان ارتبااط
مستهیم دات  .افزون بر ایانهاا دغدغا هاا و گرایداات سیاسا و اوتمااع وی موواب
تد بود از تااری آ سیاسا و تارایط وامعا اش دور نماناد و هماوار در ایان زمینا هاا
اط عات تاز ای کسب کند .بنابراین اط عات نسبتا وامع داتا کا از طریاق آن بتواناد
دسا با قلاام ببارد و ادبیاات نااوین ایاران را بررسا کناد .خاود باازرگ علاوی دربااار
وایگاهش م گوید« :از آنجای ک من گسترش و پیدرف ادبیات را در ایان دور خاود با
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چدم خویش دید بودمآ باور داتتم ک م توانم چیزی بر تاری ادبیات چهارپوتا (ولدی)
براون ک بخش پایان اش در سال  0290درآمد بیفزایم(».بزرگ علویآ )93 :0001
وایگا کامداد ب عنوان مؤبف تاری ادبیاتآ انادک متفااوت اسا وی پایش از آنکا
برای تدریس زبان فارس ب دانداگا کمبارین دعاوت تاودآ تخصاص ویاش ای در زمینا
ادبیات فارس و نرر معاصر نداتت اس  .او فارغ ابتحصیل رتات حهاوق و کارمناد تارک
نفاا بااود .کامداااد در آنجااا هاامزمااان بااا تاادریسآ باا تحصاایل در رتاات زبااان و
ادبیاتفارس پرداخت آ زیر نظر استادان بروست ای چون روبن بوی رساب خود را ما نگاارد.
بوی یک از ایرانتناسان بروست بریتانیای اس و کتااب باا عناوان مختصار درآمادی بار
تاری ادبیاات فارسا ( )Persion Literature: An Introduction( )0233در ایان زمینا منتدار
کرد اس  .همننین بنا ب گفت خود کامداد در مصاحب اشآ تشما پیش از نگارش رسااب
خودآ در ک سهای نهد پروفسور بیدی ترک م کرد اس تا بتواند با نگاه منتهدانا با
نگارش اررش برردازد( .کامدادآ  )01 :0003با طاور کلا نویساند در ساالهاای پایش از
نگارش کتادآ ارتباط نزدیک با نرر معاصر فارس نداتت اس .

 5.8انگیزة مؤلف
معموال نو کاربرد حاصل پشوهش در انگیزخ مؤبف دخیال اسا بازرگ علاوی باا هادف
معرف بزرگان ادد ایران ب افراد تحصیلکردخ آبمان ک هموار با دیاد تحهیرآمیاز با وی و
ایرانیان م نگریساتندآ کتااد خاود را نگاتا  .همنناین وی درصادد باود ارارش مکمال
تاری ادبیات ادوارد براون باتد ک در آن چندان ب نرر معاصر فارس نررداختا اسا  .اببتا
بزرگ علوی مهصود اصال خاود را بررسا پیونادهای دو ساوی وامعا و ادبیاات و نیاز
رویدادهای سیاس روز و پیدرف فرهنگ م داناد( .بازرگ علاویآ  )93 :0001انگیاز و
هدف اصل کامداد بررس دقیق نرار داساتان از آغااز تاا روزگاار خاود و معرفا آن با
پشوهدگران خارو و همننین تکمیل تارخادبیات ادوارد براون اس .
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 8.8روش تقسیمبندی ،فهرست مطالب و کتاب و عناوین
بزرگ علوی در پشوهش خودآ با رویکردی تاریخ و با یک تهسیمبندی تاریخ آ نظم و نرار
معاصر را بررس کرد اس  .اگرچ این کتاد تنهاا با نرار فارسا نررداختا وبا تهریباا
همزمان با کتاد کامدادآ نخستین کتاد تاری ادبیات اس ک در آن ادبیات داستان معاصار
ب طور گسترد بررس تد اس  .در ایان کتااد ادبیاات معاصار از روزگاار مداروط تاا
ده چهل در چهار دور تااریخ تهسایمبنادی تاد اسا و در هار دور پاس از تارح
اوضا سیاس و اوتماع وامع آ ب طور مفصل ب بررس تااریر تارایط اوتمااع برنرار و
نظم هر دور ب طور وداگان م پردازد.تاری ادبیات کامدااد تاامل دو بخاش ما تاود در
بخش نخس با رویکردی تاریخ نرر داستان فارس از اواخر دورخ مدروط تا دها چهال
هجری تمس بررس ما تاود .بخاش دوم با طاور کامال با زنادگ آ آراارآ اندیدا و
تخصی صادق هدای اختصاص داد تد اس .
اهمی فهرس مطابب در این اس ک خوانندخ کتاد پیش از بررس و خاوانش ماتنآ
با مداهد فهرس مطابب ب طور کل با مباحر ک در کتاد دربارخ آنها بحاث تاد اسا
آتنای یابد .اگر فهرس مطابب گویا نباتدآ مخاطب دچار ساردرگم ما تاود .فهرسا
مطابااب کتاااد باازرگ علااوی فصاالبناادی و بخااشبناادی ناادارد و عناااوین تیتااروار
پد سرهم آمد اند ک مخاطب را سردرگم م کند .با توو ب رویکارد تااریخ اوتمااع
اررآ م بایس هر فصل کتاد مختص یک دورخ تاریخ م بود ک در آغاز هر فصل بخدا
ب ترایط سیاس تاریخ آن دور اختصاص پیدا م کرد و بخشهای بعادی مباحاث ادبا
این دور م بودند .اگرچ از وه محتوا تهریبا نویسند این کار را انجاام داد اسا وبا
فهرس مطابب تنظیم تد گویای این امر نیس  .پس از مهدم (پیشسخن) فصال مبساوط
و گسترد آ با عنوان درآمدآ دربار اوضاا سیاسا و اوتمااع و اقتصاادی ایاران از اواخار
قرن هجدهم می دی تاا انها د مداروط ارائا ما تاود .با نظار ما رساد ایان عناوان
مناسب نیس در واقع این فصل نخسا کتااد اسا کا نویساند پاس از آن وضاعی
ادبیات آن دور را در ارتباط با ترایط وامع ما سانجد .عناوان فصال بعاد نیازآ «از آغااز
سد بیستم تا پایان انه د» اس ک بدون هی توضیح در زیر آن ب زیر عنوان ما رساد
ب نام «را گدایان نوگرای » .ارتباط میان این دو عنوان پیااپ مداخص نیسا و هامچناین
عنوان دوم گویای محتوای آن نیس  .بخشهای بعدی با عناوین سرایش در خادم پیکاار
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و نرر در پیکار باا مطلاقگرایا آ بخاشهاای هساتند کا در واقاع ما بایسا همارا باا
بخش درآمدآ همگ در یک فصل قرار م گرفتند .عناوین بعدی نیز ب همین ترتیب هساتند
و با توو ب محتوا فصلبندی و بخشبندی مناسب صورت نگرفت اس  .همننین نویساند
ترتیب خاص را در مباحث رعای نکرد اس  .گاه مبحث نرار مهادم بار نظام اسا و
گاه برعکسآ یا اینک در دور ای مباحر مربوط ب مطبوعات و پشوهشهای ادب را ارائا
داد اس و در دور ای دیگر ن .
بررس عنوان کتاد کامداد ندان م دهد معن تح ابلفظ عنوان اصال کتااد وی با
انگلیس نرر ادب مدرن فارس اس  .خود نویسند در تروم کتادآ عنوان پای گاااران نرار
ودید فارس را برگزیاد اسا درحابیکا ایان کتااد تنهاا با ادبیاات داساتان معاصار
پرداختا اسا و متااون نرار دیگاار بررسا ندااد اناد .بناابراین با نظار ما رساد عنااوان
کتاد م بایس پای گااران نرر داستان معاصر انتخاد م تد .عناوان فصال یاازدهم کتااد
نیز نویسندگان پاس از وناگ اسا کا در ایان فصال تنهاا با یاک نویساند ایان دور
(محمدعل ومابزاد ) پرداخت تد و در فصل دوازدهام نیاز تنهاا بازرگ علاوی و آراارش
بررس تد اس و نویسندگان ووانتر پس از ونگ (یعن آل احمدآ چوبکآ بزرگ علاوی
ب آذینآ ته مدرس آ عل محمد افغان ) و ارارتان در فصل سیزدهم نهد و تحلیل تاد اناد.
همچنین ب نویسندگان نامادار دیگار ایان دور از وملا اباراهیم گلساتانآ بهارام صاادق آ
منااوچهر صاافا (غ .داوود)آ غ محسااین ساااعدیآ نااادر ابراهیماا آ ایاارج پزتااکنیاااآ
وعفر تریعتمداریآ محمود کیانوشآ بهمن فرس آ عباس پهلوانآ ایرج قریب و بسایاری از
تاعران ووانتر نررداخت اس .
متأسفان فهرس مطابب کتاد پای گااران نرر فارس نیز ک بر اساس روش تهسیمبنادی
کتاد تنظیم تد اس آ چندان گویا نیس مدکل این تهسایمبنادی ایان اسا کا گااه
مباحر ک م بایس ب عنوان مباحث فرع در زیر عناوان اصال قارار ما گرفتنادآ خاود
ب صورت یک عنوان اصل در فصل مجزا آمد اند مر در فصال ساوم باا عناوان قاواار و
اص حاتآ ترایط سیاس و تاریخ این دور بررس ما تاود و فصال چهاارم باا عناوان
تجدید حیات نررنویس آ درباار اوباین نویساندگان قاواار اسا  .فصال پانجم باا عناوان
انه د مدروط آ ترایط انه ب این بره و مطبوعاات و تااعران آن را بررسا ما کناد و
فصل تدم ب رمانهای تاریخ همین دور م پردازد ک م بایس باا فصال پیداین خاود
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ادغام م تد .همننین عنوان رمان تاریخ آ با دیگر عنااوین کتااد کا نداانگر بررسا باا
رویکرد تاریخ اس همخوان ندارد و ممکن اس این امر بر خوانند مدتب تاود کا در
این بخشآ کامداد سیر تاریخ را رها و یک گون رمان را بررس کرد اس  .فصال هداتم
و نهم نیز ک ب نویسندگان دور رضاتا م پردازدآ در واقاع اداما فصال هفاتم اسا  .در
فصل دهم نیز با عنوان پاس از رضاتاا آ با تارایط تااریخ – اوتمااع کداور از 0093
تا  0000م پردازد ک فصل یازدهم باا عناوان نویساندگان پاس از وناگآ فصال دوازدهام
باعنوان بزرگ علوی و فصل سیزدهم با عنوان نویسندگان ووانتر هم ما بایسا در اداما
آن قرار م گرفتند.
یک دیگر از ضعفهای این کتاد تهسایمبنادی آن اسا کا زنادگ آ آراار و اندیدا
ومالزاد ب طور کامل در دور دوم پهلوی بررس تد اس از آنجاا کا وماابزاد تنهاا
یک اررش (یک بود و یکا نباود) را در دورخ اول پهلاوی و بااق آراارش را در دورخ دوم
پهلوی آفرید اس آ کامداد او را در ورگ نویسندگان دورخ دوم قرار داد اسا در حااب
ک ومابزاد با انتدار یک بودآ یک نبود در آغاز دور رضا تاا آ بار روناد داساتاننویسا
ایران تأریر گااتت و محل پرداختن ب او در همین دور اس  .حتا خاود کامدااد پاس از
ترح و توضیح دربار ومابزاد او را پیدگام ما داناد و ما گویاد« :وایگاا او با عناوان
پیدگام نویسندگان ادبیات امروز ایران کام سزاوار و بر حق اسا (».کامداادآ )013 :0000
در بخش دوم کتاد زندگ و آرار صادق هدای آ تخصی و اندید او ب ترتیاب تااریخ
آمد اس  .هرچند ب دبیل اهمی هدای برای نویساند آ ایان امار صاورت گرفتا اسا آ
ب نظر م رسد باید زندگ و آرار و اندید او را در همین سیر تاریخ بررسا کنایم تاا با
درک عمیقتری از این تأریرپایریها و تأریرگااریها دس یابیم و کامداد بارای رسایدن با
هاادف خود(ندااان دادن اهمیا هاادای و آرااارش در داسااتان نویسا ) مساایر درساات را
برنگزید و همننین ایان موضاو نظام سااختار کلا کتاد(سااختار تااریخ ) را با هام
ریخت اس .
اگرچا اطا از اوضااا اوتماااع و سیاسا زمانا ای کا مااتن ادبا در آن نگاتاات
تد اس آ ب تک ب درک آن متن کمک تایان م کند و ب گفت فتوح ()02 :0001
اگر گازینشهاا دقیاق صاورت گیارد و نهطا هاای عطاف و عوامال تااریخ درسا
تبیین توندآ در آن صورت اس کا تصاویری مهباول و نهدا ای گویاا از تحاول و تطاور
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ادبیات فراهم م آید کا کماک ما کناد تاا آراار ادبا را در وایگاا تااریخ خاود و در
روند تاری آ درکآ تفسیر و ارزیاب کند.
اما ب طور کل یک از ایرادهای تهسیمبندی با رویکرد تاریخ این اس کا تعادادی از
وریااانهااای ادب ا ک ا خااود را از حااواده و رویاادادهای سیاس ا اوتماااع زمان ا دور
نگا داتت اندآ در این نو از تهسیمبندی بررس نم توند در پشوهشهای بازرگ علاوی و
کامداد نیز تنها ب آراری از ادبیات داستان معاصر پرداخت تد اس ک در ارتباط با تارایط
و اوضا سیاس و اوتماع زمان خویش باود اناد .در حااب کا در دها هاای بیسا تاا
چهاال آراااری داسااتان ک ا ونب ا هااای اسااطور ایآ سوررئابیساات آ طناازآ باااتجوی و ....
نیز داتت اندآ آفرید تد اند و در این دو پشوهش از آنها یادی ندد اس .

 3.8انسجام مطالب و تحلیل محتوای کتاب
بررس محتوای کتاد بزرگ علوی نمایانگر انسجام مطابب آن اس و نویسند طباق هادف
و انگیز خود پیش رفت اس و ادبیات این دور ها را با توو ب ترایط و اوضاا اوتمااع
و سیاس و اقتصادی همان زمان بررس کرد اس و ارتباط باین آنهاا را یافتا اسا و با
تاریر و تأررها پرداخت اس مر تاریر دیکتاتوری بر سانسورهای ادب آ تأریر توو رضاا تاا
ب مل گرای در آرار ادب آ تأریر نهض وبها ملا آ حازد تاود آ مطبوعاات هار دور بار
ادبیات و  . ....در این پشوهش با یک مورخ توانمند و مسلط روبرو هساتیم کا ضامن ارائا
اخبار و گزارشآ ب تحلیلهای قویای نیز م پردازد .همننین دیدگا وی دربار نخستینهاا
و بنیانگاااارهای گون ا هااای ادب ا واماادار کس ا نیس ا و کااام تخص ا اس ا ماار
رؤیای صادق را نخستین داستان ایران معرف م کند .این پاشوهش کاسات هاای نیاز دارد
معموال در بخش پرداختن ب آرار ادب آ نویسند پس از ارائ خ ص داستان تنهاا با ارتبااط
این آرار با اوضا وامع م پردازدآ بنابراین ب برررس مؤبفا هاای داساتان و ویشگا هاای
سبک و زبان و عناصر داستان آرار اص نم پردازد و مخاطب با ویشگا هاای ادبا آراار
آتنای نم یاید ک این امر برای یک کتاد تاری ادبیات ضعف ب تمار ما آیاد .هامچناین
بخشهای مربوط ب آرار داستان کام خااب از تااهد مراال اسا و مخاطاب های گونا
آتنای با سبک و زبان ادب نویسندگان نم یابد.

 311پژوهشنامۀ انتقادی متون و برنامههای علوم انسانی ،سال  ،12شمارة  ،9آذر 2811

کتاد کامداد ب اط عات تاریخ متناسب و دقیق آن اتار کرد اس اما این کتااد از
وه انسجام مطابب و بخش نهد و تحلیل ایرادها و کاست های دارد ک در اینجا با آنهاا
اتار م تود معموال توصیف مختصری از آرار ارائ م دهد و ب نهد و تحلیل بسایار کلا
و وامع بسند م کند و در نهای ب رابط وامع و آرار بووود آمد در آن نم پاردازد .تنهاا
برخ اوقات در حد یک یا دو سطر ب تأریر و تأررها اتار ای دارد ک با هی نهاد و تحلیلا
همرا نیس  .گاه اوقات نیز تنها ب نام ارر و نویساند اش اتاار ما کناد .اببتا در بخاش
بررس آرار ومابزاد نویسند با دق فراوان ب نهد و تحلیل پرداخت و ع و بار ارائا نظار
دیگرانآ خود نیز دس ب تحلیل زد اس وب در فصال بعاد درباارخ آراار بازرگ علاوی
نهدی صورت نگرفت اسا  .نباودن تااهد مراالآ ذکار نکاردن مناابع یاا اساتفاد از مناابع
درو دوم و سومآ ساختارمند نبودن مؤبف ها و گزینش آرارآ یکسان نبودن کیفیا و کمیا
پرداختن ب زندگینام نویسندگان از دیگر مدک ت این کتاد اس .
ویشگ ساختاری مدترک بین دو ارر این اس
منسجم و منظم برخوردارند.

ک هر دو کتاد از پیشگفتار و نمای هاای

 4.8روش استفاده از منابع
بررس منابع کتاد بزرگعلوی ندان م دهد وی از  930منبع فارس ک تامل آرار داساتان
و تعرآ آرار تاریخ و آرار نهد ادب اس و  30منبع غیرفارس کا اغلاب درباار نهاد آراار
ادب ایران هستند بهر برد اس و برای نگارش بخش تاریخ ب مناابع غیرفارسا کامتار
توو کرد اس  .همننین نویسند ب عنوان یک داستاننویس باا ادبیاات داساتان ایاران و
آرار انتهادی دربارخ آنها آتنای خوب داتت اس  .نبودن هی تاهد مراب در بخاش داساتان
ندان م دهد این منابع ادب ب هنگام نگارش تاری ادبیاتآ در دسترس او نبود اند .همچناین
تواهد مرال بخش تاعر را از آراار انتهاادی پیداین گرفتا اسا آ هرچناد با آنهاا ارواا
نداد اس .
کامداد برای اط عات کل و تاریخ پشوهش خود از  93منبع فارس (ک تنها دو ارار آن
مهاب اس ) و  10منبع خارو بهر برد اس  .با ووود اینک دور تاریخ این پاشوهش از
روزگار مدروط تا ساال  . 0009ش اسا آ مناابع تااریخ فارسا ایان پاشوهش اغلاب
مربوط ب دوران مدروط و تنها دو س منبع آن دربار روزگار پهلوی اس  .بارای ایان امار
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م توان دالیل مختلف را ذکر کرد در دسترس نباودن تماام مناابع تااریخ دور پهلاویآ
چا نددن مناابع تااریخ درباار ایان دور (زیارا زماان نگاتات اسا کا درباار آن
کتاد تا ریخ بنویسند).آ معرف ندادن مناابع تااریخ دروا اول مرباوط با ایان دور و
احتماالً اعتماد نداتتن مؤبف ب منابع ک دربار حکوم پهلوی در روزگار پهلاوی چاا
م تد اس  .اببت با ووود این مواردآ و یف یاک ماورخ و پشوهداگر ایان اسا کا تاا
حدممکن مناابع مارتبط باا کاار را بررسا کناد و حتا اگار نیااز باود با نهاد و تحلیال
0
آنها برردازد.
بخااش دوم منااابع نیاازآ منااابع ادب ا هسااتند ک ا تااامل  90منبااع فارس ا و  10منبااع
غیرفارس م تود ک در این بخش نیز منابع غیرفارس تهریبا دو برابر مناابع فارسا اسا .
در این کتاد ب طور کل تواهد مراب ک از آرار داستان ارائ م تاود بسایار انادک اسا .
اغلب تاهد مرالهای هم ک ذکر م تاودآ دارای منباع نیساتند همانناد صاص 019آ 931آ
931آ 900آ 900آ 003آ 903آ 910آ  .903در بخش منابع و مآخا نیز ب هی کدام از این آراار
داستان اتار ای ندد اس ب نظر م رسد کامداد ب آراار داساتان دسترسا نداتات و از
منابع تحهیه دیگر برای ذکر تواهد استفاد کرد اس  .همننین در صافح  01 -0کتاادآ
فهرست از آرار داستان ذکر م تود ک در نظار نویساند ایان آراار در دروا دوم اهمیا
قرار دارند و ب همین دبیل در کتاد بررس نم توند .پرسش این اسا کا نویساند ایان
فهرس را چگون تهی کرد اس ؟ آیا هم منابع را دید و دروا اهمیا آنهاا را تخصاأ
مدخص کرد اس ؟ یا اینک اگر فهرس این آرار را از طریاق کتاادهاای پشوهدا تهیا
کرد اس آ چرا از این آرار پشوهد یادی نکرد اس ؟ بناابراین با نظار ما رساد بررسا
هم وانب و تحلیل آرار از سوی پشوهدگر صورت نگرفت اس .
استفاد از مناابع غیرفارسا باا تووا با تارایط و موقعیا و موضاو ماورد بحاث
ممکن اس مفید یا غیرمفید باتد گاه بهر گیری از این مناابع خاارو در ایان پاشوهش
بهتر از منابع فارس اس مر ارائ دیدگا یاک فارد غیرایرانا آگاا با موضاو درباار
قرارداد (0202ص)10آ دربار روابط خارو ایران در دور فتحعلیداا ()92آ درباار رواباط
خارو رضاتا (ص)02آ هدف آبمان هاا از اهاداک کتااد با ایاران(ص)23آ نداان دادن
تاریرپایری از غرد (ص )090مطابب دربار رئابیسم و ناتورابیسام در ایاران از نظریا پارداز
ترقتناس روس آ کمیساروف(ص )000آ
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بهر گیری از دیدگا ایرانتناسان و منتهدان خارو ادبیات فارس همنون ادوارد باراون
در وایوای کتاد و  . ...گاه نیاز بهار گیاری از مناابع خاارو در ایان کتااد چنادان
وابب نیس زمان ک درباار تارایط تااریخ و اوتمااع ایاران گفتا ما تاودآ قطعاا
منابع فارس درو یک بهتر از یک منبع خارو اس وب ایان امار در واایواای کتااد
دید م تاود مار در معرفا آراار درباار مطبوعاات و تاعر معاصار (ص )11آ درباار
دور مدروط (ص )10آ دربار انه د مداروط (صاص  19و )10آ درباار آقامحمادخان
(ص 90آ) دربار تارایط پایش از مداروط (ص )32آ درباار رضاتاا (ص )20آ درباار
تاارایط دور پهلااوی دوم (ص  )901یااا نهاالقااوب ب ا اهمی ا و یااک سااطری دربااارخ
دوب ساسان آ آن هم از منبع ناتناس اس ک ضروری ب نظر نم رسد( 9.ص )03و . ...
در زمین نهد آرار داستان فارس نیز این موضو ب کرات دید م تود ب عنوان نمونا
استفاد از یک تحلیل ضعیف منتهد خارو در نهد ارر هدای (ص )919یا در تارح حاال و
آرار عباس خلیل (ص)21آدر توصیف رمان صحرای محدار از وماابزاد (ص)001آ در نهاد
نویسندگ بزرگ علوی(ص )003و  ...هماین کاار را انجاام داد اسا  .در ایان بخاشهاا
معموال هین تحلیل از خود پشوهدگر دید نم تود ک از نهاط ضعف ارر انتهادی اس .

 4.8معیارهای مؤلف برای گزینشها و مناسببودن آنها
طبیع اس ک در بررس هاای ادبا نما تاوان با تماام آراار پرداخا قطعاا پاار ای
آرااار هسااتند ک ا ب ا دبیاال ناتااناخت ماناادنآ کااماهمی ا بااودن و یااا در دسااترس نبااودن
بررس نم توند معموال مورخان ادب تنها ب افراد مهم و بروست هار دور پرداختا اناد و
در پشوهشهای آنان ب نویسندگان درو دو و درو س اتار ای ندد اس  .درحابیکا با
گفت زرقان ()10 :0000
چهر های تاخص در سن ادب آ غولهای مهتدری هستند ک بار تاان هاای هنرمنادان
متوسط و ضعیف ایستاد اند .نم توان نهش این طبه میان را در تکاوین ادبیاات یاک ملا
نادید گرف  .درس اس ک پرداختن زیاد از حد ب چهر های کم اهمی ادبا آ لام با
بزرگان اس اما در مهابل منحصر کردن مباحث ب چند چهر خاص نیازآ لام با حهاایق
تاریخ اس .
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بزرگ علوی و کامداد نیز از این امر مسترنا نیستند و تاری ادبیاتهای آنها هما آراار را
دربرنم گیرد .بزرگ علوی در مهدم اررش اتار م کند ک ب دبیل دوری از وطن و کمباود
زمان ب هم آرار یا تاعران و نویسندگان نررداخت اس و کامدااد نیاز نداان ما دهاد کا
گزینش رمانهای تاریخ در پشوهش وی بر اساس گازینش یاانریرکاا انجاام تاد اسا
(ص )10ب طور کل ایان دو مؤباف باا تووا با کتاادهاای ادوارد باراونآ یاان ریرکاا و
رتید یاسم ب گزینش آرار پرداخت اند .متأسفان در این تااری ادبیااتهاا آراار نویساندگان
تاریرگااری چون ابراهیم گلستان و بهرام صاادق بررسا نداد اسا درحابیکا آناان در
ده چهل ایاران کاام تاناخت تاد اناد و از صااحبان سابک در داساتاننویسا آن دور
ب تمار م آیند .همننین افزون بر این در این کتادها ب پاورق نویس ک در دوران پاس از
کودتا تبدیل ب قابب مسلط ادب م تودآ تووه ندد اس  .ب طور کل این دو نویسند با
آرار داستان ای ک ونب مسائل اوتماع روز در آنها کمررنگ باتدآ مرل آراری داساتان باا
ونب های اساطور ایآ سوررئابیسات آ طنازآ وناای آ بااتجوی و  ....تووا نداتات اناد .یاا
رمانهای تاریخ در این دور ک بعد عاتاهان آنهاا بروسات اسا در آراار انتهاادی آناان
بررساا ندااد اساا رمااانهااای مراال عداااق ناماادار( )0001از ذباایحاهلل منصااوری و
نشاد اسماعیلی ()0001آ دبیران توش( )0000و فاتح( )0002از تاپور آرین .همننین ب آراار
ساایمین داندااور و گلاا ترقاا کاا از نویسااندگان زن در اواخاار دهاا ساا هسااتند
اتار ای نکرد اند .علوی با تکس نفس ب آراار داساتان خاود نیاز اتاار نکارد اسا
درحاب ک وی یک از داستاننویسان مهم و اررگاار بود اسا  .در واقاع ایان دو نویساند
ادبیات داستان ایران را در سابهای پایان ده س ب دق بررس نکرد اند ک ب تک یکا
از علل اساس آن دوری از وطن و ناآتنا بودن با نویسندگان این دور بود اس .

 4.8روش شرححالنویسی در این کتاب و کیفیت و کمیت آن
ترححالنویس یک از مؤبف های اصل تاری ادبیاتها ب تمار م آیاد .از آنجاا کا هادف
اصل بزرگ علوی بررس تاریر ترایط اوتماع بر آرار ادب بود آ بخد مجزا و مساتهل را
ب ترححالنویس اختصاص نداد اس اغلب اوقات پس از ذکر نام نویساند در ماتنآ در
پاورق مخاطب را ب نام تاری ادبیات یا ارری اروا م دهد کا با تارححاال آن تاخص
پرداخت اس  .گاه نیز بدون کوچکترین اتار ای ب زنادگ نویساند آ با بررسا ارار یاا
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آرار ادب م پردازد .ب نظر م رسد هماوار در نهاد اوتمااع یاک ارارآ تایسات اسا تاا
حدودی ب زندگ و ترح حال نویسند نیز پرداخت تود زیرا زندگ تخص نیاز وادا از
اوتما و روزگار زمان نیس .
کامداد در پشوهش خود ب ترح زندگ نویسندگان تووا دارد وبا در ایان کاار وی
فراز و فرودهای دیاد ما تاود زندگیناما هاا از وها کمیا بسایار متفااوت هساتند
زندگ نام ها در انداز های متفاوت س صفح (همانناد زنادگ ناما هادای و وماالزاد )آ
دو صفح (زندگ نام عل دتات )آ یاکصافح (زنادگ ناما حجاازی)آ یاک پااراگراف
(زندگ نام صنعت زاد ) دو سطر (زندگ نام هاای محمادباقر خسارویآ وهاانگیر ولیلا آ
محمد مسعود) و حت یکومل (زندگ نام تی موس نرری) خ ص تد اناد .هامچناین
برای برخ از نویسندگان(ب آذینآ عل محماد افغاان آ تها مدرسا ) اصا تارح حااب
نیامد اس  .ع و بر این بخاش تارححاال نویساند هاا واای مدخصا نادارد گااه
زندگ نام در آغاز مبحاث ما آیادآ گاا در میانا آن و گااه در آخار مبحاث .همنناین
ممکن اس بخد از زندگینام در آغااز مبحاث و اداما آن در میانا بیایاد .هماین ماوارد
مووب م تود ترححالها از وه کیفیا نیاز چنادان قاوی نباتاند گااه با برخا
امور اساس زندگ داستاننویس پرداخت نم تود .عل ساختارمند نبودن ترححالنویسا
در این پشوهش را م توان نداتتن ابگو و دانش اندک نویساند از چگاونگ نگاارش یاک
تاری ادبیات دانس .

 9.8نوع سبک نگارش اثر و درستی آن
سبک نگارش کتاد نیز یک از مؤبف های قابل توو اس بزرگ علوی کتااد خاود را با
زبان آبمان تأبیف کرد ک بعد از چهل سال امیرحساین تاابن آن را تروما کارد اسا .
دربار نررآ سبک زبان و چگونگ نگارش ارر نما تاوانیم نظاری ارائا دهایم اماا بررسا
تروم ندان م دهد متروم گرایش ب سر نویس فارس داتت اس و گا این امر موواب
دیرفهم برخ وم ت کتاد تد اس :
«اینک اندازخ توبید کهداستان در ایران با احسااس بیداتری کا ایرانیاان با کهداساتان
نسب ب مهداستان دارند برم گردد یا نا آ ساخن اسا کا واای بحاث و گفتگاو دارد».
(بزرگ علویآ )930 :0001
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«پیدگامان کودتای فوری 0290آ ولوگیری از کارگر افتادن اندید های بنگد
تود های ایران را و یف خود م دانستند(».همان)020:

اکتبار بار

«هرآین نخستین انگیز و پویان او از دل ادبیات برخاست (».همان)932:
پشوهش اصل کامداد نیز ب زبان انگلیس اس اما خود نویسند کتااد را با فارسا
تروم کرد اس  .زبان تروم آ زبان روانآ بدون واژگان رهیل و مناساب بارای یاک ماتن
علم اس :
«مکتب واقعگرای پای های بکر و نوی برای هنر داستانسرای در ادبیاات پدیاد آورد و
از هنگام کاربرد اینهاس ک م توان از پیدایش رماانآ قصا و مااورای عداه در ادبیاات
هزارساب ایران سخن ب میان آورد(»...کامدادآ )031 :0000

 21.8روش استدالل :بهرهگیری از نقلقول و نقد و تحلیل آنها
یک از مسائل قابل توو در تاری ادبیات بزرگ علویآ نبودن هی نهلقاول مساتهیم اسا
در بخشهای تاریخ ارر گزارشهای ارائ تد اس ک هی گون نهلقول و تحلیل مجازا
را ب همرا ندارند .تااید تحلیال و ارزش کاار بازرگ علاوی در نحاو چیانش و گازینش
اط عات اس ک مخاطب بتواند از طریق آنهاآ خود ب تحلیل دس یازد .در بخاشهاای
نیز ک سیر ادبیات را بررس م کنادآ باا گازینش اط عاات از مناابع دسا اول و چیانش
مناسب آنها در کنار هم گزارت دقیق از اوضا ادب هر دور ارائ م دهد ک در این بخاش
نیز نهلقوب دید نم تود زیرا وی اط عات کل را از منابع اخا م کند و خود دسا با
نهد و تحلیل م زند و ب دیدگا و نظرات تخص پشوهدگران کاری ندارد.
کامداد در بخشهای مختلف از نهلقولهای دیگران بهر برد اس باتوو با مناابع و
مآخا پایان کتادآ نویسند در ترح اوضا سیاسا و اوتمااع از مناابع گونااگون بهار
برد اس ک متاسفان ب هی کدام از آنها اروا نداد اسا اماا با نادرت بارای توضایح
برخ امور وزئ گاه نهلقوب از منابع تاریخ ذکر م تود .اغلب نهالقاولهاای کتااد
مربوط ب نهد و تحلیل آرار اس و پشوهدگر معماوال با نظار دیگار منتهادان بارای نهاد و
تحلیال بسااند ما کنااد و خاود با ا هااارنظر نما پااردازد کا ایاان امار از نهاااط ضااعف
پااشوهش اسا ماار در تفساایر بااوف کااور تنهااا نهلا از آل احمااد آورد و در تاییااد آن
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چند تاهد مرال ارائ کرد اس  .در حاب ک با نهد و تحلیل مورخ ادب اس
و نظر او دربارخ آرار آتنا م تویم.

ک ب دیادگا

 22.8نقــش شــرایی محیطــی ،قــدرت و ایــدژولوای حــاکمبــر جامعــه در
چگونگی اثر
وسنو در نظری های خود ب عوامل محیط دخیال در پاشوهش پرداختا اسا بار اسااس
نظری وسنو ترایط محیط آ باف ها و زمین های نهادی و زنجیر های کنش عاوامل هساتند
ک در ایجاد چگونگ پشوهش مؤرر هستند ترایط محیط خاود تاامل تارایط فرهنگا آ
سیاس آ اقتصادیآ اوتماع و  ...م تود .باف ها یاا زمینا هاای نهاادی همناون مادارسآ
داندگا هاآ انجمنهاآ روزنام ها و  ...هم ب بواسط تارین موقعیا هاا و محایطهاای توبیاد
ایدئوبوژی هستند کا مناابع از درون آنهاا سااخت ما تاوند .زنجیار هاای کانش نیاز در
درونباف هاا و زمینا هاای نهاادی روی ما دهناد .مفهاوم زنجیار هاای کانش با رفتاار
توبیدکنندگان و مصرف کننادگان فرهناگ و تصامیمهاای حامیاان یاک ونابش فرهنگا آ
مأموران سانسورآ رهبران سیاس و دیگران اتار م کند ک بر رفتار توبیدکنندگان فرهناگ و
مخاطباندان تأریر دارد(.مهرآیینآ  )020 :0001با بررس نظری وسنو درما یاابیم کا عوامال
ترایط محیط و زنجیر های کنش ارتباط مستهیم ب مساأب قادرت دارد کا در اداما با
آن م پردازیم و پیش از آن تأریر عامل باف هاا و زمینا هاای نهاادی در ایجااد ایان دو ارار
انتهادی بررس م تود:
الف.روزنامههـا و مجـ ت :مجا ت و روزناما هاا یکا از ابزارهاای هساتند بارای
معرف ا کااردنآ آتاانا کااردنآ آگااا کااردن و افاازایش س اطح تعااام ت کاانشگااران حااوز
ادبیات داستان آ اعم از نویسند آ خوانند آ منتهاد و ناتار و  . ...بازرگ علاوی و کامدااد در
ترایط و در محیط پشوهش خود را ب انجام رساندند ک از دسترس ب ایان روزناما هاا و
مج ا ت ادب ا فارس ا محااروم بودنااد از آغاااز تااا روزگااار نویسااند باایش از د مجل ا
تدوین م تد ک در آنها ب ادبیات داستان پرداختا ما تاد .مجا ت ایان دور با دبیال
انتدار ماهان و داتتن مخاطبان خاصآ فاقد آن ونب از اط رساان روزناما ای بودناد کا
رژیم را ب دردسر فوری بیندازد .از اینرو فرص بیدتری بارای انتداار مباحاث تحلیلا و
نخب گرایان تر داتتند .بررس ها ندان م دهد ب وز یک بار اتار ب مجلا صادفآ کامدااد
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از هی کدام از این مج ت بهر نگرفت اس  .بزرگ علوی نیز در منابع خود ب های یاک از
این مج ت اتار نکرد اس کا علا آن هام در دساترس نباودن ایان مجا ت اسا .
بنابراین این دو نویسند در نگارش ارر خود از این حوزخ ارزتمند اط عات ب بهر اند.
ب.جلســات نقــد ادبــی :کااانون نویسااندگان ایااران یکا از محافاال مهاام ادبا دور
ماکور اس  .همننین در خارج از کدور انجمن قلم آمریکا و محافال ادبا آبماان فعابیا
قابل م حظ ای در زمین ادبیات داستان معاصر ایران داتتند .بزرگ علوی از ساخنران هاای
نخستین کنگر کانون نویساندگان کا با صاورت کتااد چاا تادآ در ارار خاود بهار
برد اس وب کامداد از این امر سودی نجسات اسا  .همنناین هار دو نویساند از ایان
محافل ادب خارج از کدور ب عنوان یک منبع سود نجست اند.
ج.منابع خارجی  :بازرگ علاوی و کامدااد با دبیال ساکون

در خاارج از کداورآ از

بیشترین منابع ک توانست اند بهر ببرند آرار انتهادی ترقتناسان اس  .بزرگ علاوی پاس
از سود وستن از این منابعآ خود ب نهد و تحلیل آرار پرداخت اس وب کامدااد با عناوان
یک منتهد ادب آ آتنای مساتهیم باا آراار ادبا نادارد و اغلاب با هماین نهاد و تحلیال
دیگرمنتهدان بسند کرد اس .
یک دیگر از نهادهای اصل ک بر پشوهشهای تاریخ تأریر فراوان دارد قادرت اسا .
دربارخ امر قدرت بسیاری از نظری پردازان و وامع تناسان از گاتت تا ب امروز دیدگا خاود
را مطرح کرد اند .ماکس وبر در دیدگا خود دربارخ قدرتآ از اندیدا ماارکس بسایار تاأریر
پایرفت اس .در اندید مارکسآ قدرت اقتدار سازمان یافت یک طبه بارای سارکود کاردن
دیگران اس و در نظر وی دموکراس در وامع مدن صورت نما گیارد و تسالطآ زور و
سرکودگری زمان از میان خواهد رفا کا مابکیا خصوصا بغاو و طبها سارمای دار
نابود گردد ک این امر در وامع سوسیابیست تحهق م یاباد .وبار نیاز با تاأریر از ماارکس
وامع را ب دو گرو حاکم و فرمانبردار تهسیم م کند و در نظار وی قادرتآ تسالط گارو
حاکم بر گرو مطیع اس ک گرو فرمانبردار پیروی از گارو حااکم را مدارو ما دانناد.
(وبرآ )0029:003
اگر با دیدگا وبر ب تاری ادبیات بزرگ علاوی و کامدااد بنگاریم درما یاابیم آنهاا نیاز
وضعی نرر معاصر را با توو ب ترایط سیاس و اوتماع محیط ک در آن م زیسات اناد
بررس م کنند و مساب قدرت در نو نگا و بررس آنها تاریر مستهیم داتت اس ب عناوان
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نمون توصیف و تحلیل ترایط سیاس و اوتماع دور مدروط آ ب هنگام نگارش و چاا
این دو کتاد امر چندان دتواری نیسا اماا قادرت و وساارت پارداختن با دورخ اول و
دوم پهلوی و بررس ترایط تا سال تأبیف این آرار (ده چهل) نم تواند در داخل و خاارج
از ایران ب یک انداز باتاد بازرگ علاوی و کامدااد باا گارایشهاای سوسیابیسات خاود
ب صراح از وضعی حاکم بر وامع انتهاد کرد اند و ب دور از هر گون سانسوری تارایط
سیاس و اوتماع روز را ترح داد اند کاری ک در آن روزها در ایران ممکن نبود .کامدااد
در مصاحب ای ک پس از تروم کتابش انجام دادآ عل دیر تروما تادن کتاابش را چناین
ترح م دهد ک هماانطور کا ما دانیاد ایان کتااد بیداتر بارای خوانناد غربا نوتات
تد اس  .برای همین الزم بود مهدم های در باد اوضا و احوال سیاس هر دور اعام از
مدروط و پهلوی نوتت م تد تا خوانند با پیشزمین های گرایشهای ادب هر دور اعاماز
مدروط آ پهلوی اول و دوم و  ....آتنا تود .این م حظاات سیاسا آن زماان کما باودار
ب نظر م رسید و اگر م خواست تروم دقیقآ صحیح و وفاداران ای انجاام دها آ خااب از
خطر نبود همین امر ب وضوح ندان م دهد ک ترایط محیط تأریر بسزای بر نگاارش ایان
کتاد داتت اس .
زرقان ( )21 :0000دربارخ تأریر ایدئوبوژی بر متن ادب م گوید«:متن ادب بیش از آنکا
بیان یک ایدئوبوژی(بیان واژگان ) باتدآ درحکم نمایش و نداان دادن آن اسا  ».و هماین
خصل نمایشگری متن ادب مووب م تود ک هنرمند گااه از ایادئوبوژی فراتار رود و
کمبودهای و محدودی های آن را ندان دهد و گاه در تضاد با آن قیام کند و چ بساا کا
نهد ایدئوبوژی و گار از آن در یک ارار ادبا آ خاود مهدما تاکلگیاری یاک ایادئوبوژی
تاز تود( .همانجاا) بناابراین ایادئوبوژی نهاش بسایار زیاادی بار چگاونگ آراار ادبا و
انتهادی دارد .با بررس پشوهش بزرگ علوی و کامداد درم یابیم ک ع و بر تاأریر قادرت
حاکمان وق بر نرر آنهاآ ایدئوبوژی زمان نیز بر نو نگارش تاری ادبیاات ایان دو نویساند
اررگاار بود اس بزرگ علاوی و کامدااد با گفتماان چاپ و ایادئوبوژی سوسیابیسات
گرایش داتت اس و در پشوهش آنها این دیدگا فکری در رأس قدرت قرار دارد و بر ناو
نوتتار آنها تاریر غیرمستهیم و گا مستهیم گااتت اس .
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 .5نتیجهگیری
در این پشوهش بررس تیوخ تابیف تاری نگاری نخستین تاری ادبیاتهای ادبیات داساتان
یعن کتاد تاری و تحاول ادبیاات ناوین ایاران و کتااد پایا گاااران نرار ودیاد فارسا
ندان م دهد ک بازرگ علاوی و کامدااد باا هادف یاافتن پیونادهای دو ساوی ادبیاات و
رویدادهای سیاس روز آرار ادب را بررس کرد اند بازرگ علاوی از ایتادا تاا انتهاای ارارآ
پایبند ب هدف خود بود اس وب کامداد در ایان زمینا موفاق عمال نکارد اسا وی
معموال پس از ترح اوضا اوتماع و توصیف مختصر آرارآ ب نهد و تحلیل بسیار کلا و
در حد چند سطر بسند م کند و ب ارتباط این دو بخش نم پردازد .ب نظر ما رساد علا
این امرآ تفاوت وایگا این دو نویسند اس بزرگ علاوی باا مطابعا آراار ادبا ایرانا و
غرد و آرار تاریخ و ب عنوان یک داستانناویسآ مادرس ادبیاات و متاروم آراار ادبا آ
وایگا ویش ای برای تأبیف یک کتاد تاری ادبیات داتت اس درحابیک کامداد عا و بار
اط نداتتن از منابع درو اول دربارخ مسائل اوتماع و تاریخ روزگارآ پایش از تارو
تدریس زبان فارس در داندگا آ های ناو تخصصا در زمینا زباان و ادبیاات فارسا و
نرر معاصر نداتت اس .
برخ ایرادات نیز در هر دو ارر مداهد م تود ضعف ساختاری در چیانش مطاباب و
ب تبع آن در فهرس مطاببآ نداتتن ابگاوی خااص در تارححاالنویسا آ نرارداختن با
سبک ادب آرار و تحلیل نکردن ونب ادبا و هناری آراار ادبا آ سااختارمند نباودن برخا
مؤبف ها از ومل این نواقص اس ک ندان م دهد نویسندگان ابگاو و طارح دقیها بارای
نگارش تاری ادبیاتهای خود نداتت اند.
ع و بر این نبودن تاهد مرالآ استفاد از مناابع دروا دوم و ساوم و اساتفادخ کمتار از
منابع ایران مناسب ( ک این مورد بیدتر در کتاد کامدااد دیاد ما تاود)آ مبناا قارار دادن
گزینشهای آرار انتهادی پیدینآ نبودن یک تحلیل ودی پس از توصیفات همگا با علا
دوری از باف ها و زمین هاای نهاادی مارتبط باا آراار ادبا همناون ولساات نهاد ادبا آ
روزنام ها و مج ت و منابع ضروری (یعن آرار ادب آ آرار انتهادی در ارتباط باا آراار ادبا )
اس و این مساب آسیب چدمگیری ب این دو تاری ادبیات وارد ساخت اس  .اببتا نگاارش
یک ارر انتهادی با رویکردی اوتماع  -تاریخ در خارج از کدورآ مزایاای دارد با عناوان
نمونا نویسااندگان ایاان تاااری ادبیاااتهااا ما تواننااد تاارایط سیاسا  -اوتماااع روز را
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بدون سانسور و بدون ترس از حکوما وقا توصایف و تحلیال کنناد و تااریر آن را بار
آرار ادب بسنجند کا بازرگ علاوی باا اط عاات و تبحاری کا در ایان زمینا داتات تاا
حدود زیادی در این امر موفق بود اس  .ع و بر تأریر قدرت حاکمان وق بار نرار آنهااآ
ایدئوبوژی زمان نیز اهرم قدرت اس ک بر نو نگارش ارار گااار اسا نویساندگان ایان
تاری ادبیاتها نیز تح تأریر گفتمان چپ آرار انتهادی خود را خلق کرد اند.
ب دبیل رویکرد تاریخ این آرارآ تعدادی از وریاانهاای ادب (مرال پااورق نویسا یاا
رمانهای ونای ) ک تح تأریر مستهیم ترایط وامع آفریاد نداد انادآ اتاار نما تاود.
همننین مؤبف های چون بررس رابط بینامتنی آ توو ب ادبیات زنان و ادبیات اقلیما نیاز
ب طور کل در دور های نخستین تاری ادبیاتنویس از ومل این دو ارر موردتوو نبود اناد.
اببت با توو ب ترایط و مکان تأبیف این آرار باید گف با ووود برخ کاست ها نهاش ایان
دو کتاد در تروین و معرف بخش مهم از تاری ادبیات ایران انکارناپایر اس و بایاد ایان
گام ارزتمند را ارج نهاد.

پینوشتها
 .0کتابهای در این دور نوتت تد اند ک امروز منابع درو یک ب تمار م آیناد وبا کامدااد از
آنها بهر نبرد اس  .منابع چاون تااری بیسا سااب ایاران از حساین مکا ()0090 -0090آ
تاری روابط سیاس ایاران و انگلایس از م.محماود()0009 -0090آ پنجاا ساال نفا ایاران از
م .فاتح ()0003همننین کتاد های متعددی نیز دربار حازد تاود در ایاران تاأبیف تاد وبا
نویسند هی کدام را ندید یا از آنها مطابب نیاورد اس در حاب ک یرواند آبراهامیان در خاارج
از کدور برای نوتتن تاری های خودآ از ومل کتاد ایران بین دو انه د خودآ تمام آرار داخلا
و خارو را دید اس .
 .9ومل این اس «:دوب

ساسان ندان داد ک ناتوان اس

ک عل

ووود خود را تحهق بخدد».

کتابنامه
ات ا آ هرمااان( )0001تاااری ادبیااات فارس ا آ تروم ا صااادق رضااازاد تاافقآتهران :بنیاااد نداار و
تروم کتاد.
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باااالی آ کریسااتف و میداال کااوب پاارس( )0011سرچداام هااای داسااتان کوتااا فارسا آ تروما
احمد کریم حکاکآ تهران :پاپیروس.
براونآ ادوارد( )0012تاری ادبیات ایرانآ دور چهار ولدیآ تروم بهرام مهدادیآ تهران :مروارید.
بهارآ محمدته (« )0001تاری ادبیات ایران (تهریظ)»آ مهرآ س3آ ش0آ صص.012 -010
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