
نقد و
بررسی

 مروری بر کتاب تاریخ ادبیات  فارسی 

)ازدورۀمشروطهتارضاشاه(

ویراستار:علیاصغرسیدغراب

توریس،لندن-نیویورک،2015

مجدالدین کیوانی

یازدهمینجلدازدورۀ18جلدِیتاریخ ادبیات فارسی،در

میانههایسالجاری)1394(نشرشد.پیشترجلدهایاول

)مقدمه(،دهم)تاریخنگاری(،هفدهم)ادبیاتایراِنپیشاز

اسالم(،وهجدهم)ادبیاتشفاهیزبانهایایرانِیکردی،

پشتو،بلوچی،آسی،فارسیوتاجیکی(بهدستدوستداران

زبانوادبفارسیرسیدهبود.افزونبراینمجلداتاصلی،

قراراستدوجلددیگربهعنوان»گلچینهاییبهانگلیسیاز

نظمونثرفارسی«اینمجموعهراتکمیلکند:یکی»گزیدهای

ازشعرفارسی«ودیگری»گزیدهایازنثرفارسی«.بااین

حسابازاینپسبایدچشمبهراهدورهایبیستجلدیبود.

موضوعجلدیازدهمسرگذشتادبیاتفارسیازدوران

جنبشمشروطهتاپایانسلطنتپهلویاول)آذر1304-

شهریور1320(است.جلدیازدهمنیزمانندبقیۀجلدها،

کاریاستمشترکازچندپزوهشگرایرانشناس،کهجز

ترجیحمیدهدهویّتشمکتومبماند،همه
ً
یکیازآنهاکهظاهرا

ایرانیهستند.معذلک،بهغیرازیکتنازاینمحققانایرانی

مغربزمیناند. مقیم بقیه برده، سر به ایران در بیشتر که

ویراستارجلدیازدهم،خودمؤلفسهفصلاولاینکتابنیز

هست؛وازآنجاکهموضوعاتاینسهفصلپیوستگیهایی

دارند،پارهایازمطالبوحتیعباراتدرهرسهفصلتکرار

شدهاست.

یازدهمینجلدازتاریخ ادبیات فارسی،در519صفحه،

هفصل،کتابنامهونمایهای
ُ
شاملپیشگفتاریازویراستار،ن

ازاعالموموضوعاتاست.سیدغراب،درپیشگفتارخود

ازهمانآغازتصریحمیکندکهکانونتوجهمجلدیازدهم

و نثر به گرچه است، سیاسی بار با شعر مختلف انواع

سبب است. شده کافی عنایت نیز دوره این قصهنویسی

از سیاسی-اجتماعی مسئلۀ به فارسی نثر و گرایششعر

واپسینسالهایحکومتناصریتابرآمدنرضاشاهبهمسند

جدید پدیدههای ظهور سیاسی، تالطمهای بروز قدرت،

اجتماعی،رویکردشعرابهتودههایمردمعادی،تماسایرانیان

باغربووروداندیشههاینویناروپاییبهایرانبود.این

هیمنهوسیطرۀقاجاری،
ِ
عوامل،بهموازاتانحطاطسریع

شرایطجامعهراتغییردادوروشنفکرانرفتهرفتهسنتهای

ادبی،دینیوصوفیانهراموردتردیدوحتیانتقادقراردادندو،

دریککالم،بهایننتیجهرسیدندکهباعوضشدناوضاعو

احوالسیاسیواجتماعیدنیابایدمسیرشعروادبنیزتغییر

یابدوبهجایستایشومدحاربابقدرت،بهخدمتجامعه

درآید.

چکیدۀمطالبفصولکتاببهشرحزیراست:

فصل نخست.باعنوان»زمینههایسیاسیواجتماعی

ادبیاتدرفاصلۀ1900-1940«بهقلمعلیاصغرسیدغراب،

دانشیاردانشگاهالیدِنهلند،اوضاعسیاسیواجتماعیدورۀ

موردبررسیراتشریحمیکند.نقطۀشروعاینبررسیزمانی

استکهایرانبهصحنۀسیاستدنیایآنروزگارواردشد.

تحوالتسیاسیوفکرِیآندورهتحتتأثیرتعامالتایرانیان

بادوقدرتبزرِگبریتانیاوروسیهودیگرقدرتهایاروپایی

شکلمیگرفت.عاملمؤثردیگررقابتایرانباامپراتوری

ترکیۀعثمانیبودکهخودراهتجددطلبیراپیشگرفتهبود.

نامطلوب ازشرایط شّمهای موضوع، اقتضای به نویسنده،

اقتصادیوفرهنگی،بیعدالتیهاومفاسدایراِنسالهای

پیشازانقالبمشروطهورویدادهایبعدازآنراشرح

میدهد.سپسبهموقعیتووضعیتاینکشوردرجنگ

جهانیاول)1314-1318(وآسیبهاییکهازاینحادثۀ

ویرانگربهایرانرسید،میپردازد.تمامیایناتفاقاتبیشو

کمدرآثاربسیاریازروشنفکرانوشاعرانآندورهانعکاس

یافتوازاینرهگذر،درونمایههایتازهایبهمقدارقابل

مالحظهایازنظمونثرآنسالهاراهیافت.ازآنجاکهاین

اتفاقاتبرزندگیوسرنوشتعاّمۀمردمتأثیرمیگذاشت،
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بیشترآثارمنظومومنثورموردتوجهوعالقۀآنهاقرارگرفت

ودرنتیجه،ادبیاتازحلقههایخواصبهالیههایوسیعتری

کهگویندگانونویسندگان
ً
ازجامعهکشیدهشد.مخصوصا

میکوشیدندکهبهزبانمردمومطابقباقدرتفهمآنها
ً
عموما

سخنبگویند.

بهقدرت اینفصل،مقدمات از سیدغرابدربخشی

رسیدنرضاخانواوضاعنابسامانایرانرادرسالهایپیش

ازپادشاهیویگزارشمیکند:ازموافقانومخالفاناو؛از

ساماندهیهای و ترقیخواهانه اقدامات از سختگیریها؛

سیاسی،اقتصادیوفرهنگیاومانندایجادارتش،دادگستری

نوین،وتأسیسدانشگاه؛ازماجرایکشفحجابوتبعات

آن؛ازموضعگیریایراندرجنگجهانیدومولطماتیکهاین

واقعۀعظیمبهایرانواردکرد،وسرانجامازکنارهگیرِیاجباری

بهژوهانسبورگ،جاییکه او رضاشاهازسلطنتوتبعید

حیاتپرماجراوپرحرفوحدیثاودر4مرداد1323پایان

یافت.اینحوادثهمهزمینهسازورودموضوعات،واژگان،

تعبیراتواصطالحاتجدیددرآثارنظمونثرفارسیگردید.

ازدیگرموضوعاتاینفصلنقشبرجستۀعلمایدینیدر

رخدادهایسیاسیایندورهاست.

مؤلفدرپایاننتیجهمیگیردکهنقششعروشاعری،که

بازتابدهندۀشرایطکشوردرآندورۀپُرحادثهبود،نهتنهادر

انتقالاندیشههاینوبهتودههایمردمبسیارتأثیرداشت،بلکه

درزمانیبحرانخیزوپُرتحول،هویّتجدیدیراکهبرای

ایرانیاندرحالشکلگیریبود،قواموثباتبخشید.شاعران

وروشنفکرانبانشرکتابها،روزنامههاومجالتمختلف،

مردمراحتیاالمکانباسیررویدادهاییکهبرزندگیوآیندۀ

آنانتأثیرداشت،بهپیشمیبردند.

فصل دوم.»شعرعاملبیداری:سرودتجددخواهی«،باز

همبهقلمسیدغراب،درواقعدنبالهومکملفصلپیشین

است.مؤلفبرنقششعردرتنویرافکاروآشناساختنمردم

بااندیشههایمترقیاروپائیانبیشازپیشتأکیدمیکند.

روزگاریشعربرترینشکلبیانفرهنگیدرایرانبود،ولی

اکنونبهابزارکارسازیبرایآگاهکردنمردمازاتفاقاتسیاسی

واجتماعِیروزانهوبرانگیختنآنهابهفعالیتهایسیاسی

تبدیلمیشد،ورفتهرفتهدرونمایههایملموِسروز،جای

این عوامِل از یکی میگرفت. را شعر تی
ّ
سن موضوعات

جایگزینیبازگشتدانشجویانیبودکهبرایتحصیلعلوم

جدیدبهاروپارفتهبودند.آنانبههنگاماقامتدرفرنگنظرات

شعر اینکه و شعر باب در بهویژه ادبیات، دربارۀ تازهای

چگونهبایددرجامعهعملکند،پیداکردهبودند.ازاواخرقرن

نوزدهم،شماریازشعرایایرانیدریافتندکهوظیفۀجدیدی

برعهدهدارند؛شعرآنهابایدهدفیروشنوسودمندبهحال

ضمن نوجو، شاعر ادیبالممالک، باشد. داشته جامعه

برضرورت تأکید و بینالمللی و داخلی مسائل گنجاندن

کسبدانشهاینویندرسرودههایخود،موضوعاتنخنما

شدۀشعرکهنفارسیوشاعرانکهنهپردازرابهبادانتقادگرفته

است.حتیبزرگترینشاعردوقرناخیر،ملکالشعرابهار،

کهخودمحصولوپروردۀادبیاتکالسیکفارسیاست،در

دفاعازطرزجدیدشاعریوتحولدرذوقونگاهپیروانآن

اشعاریسرودهاست.

درنتیجۀندانمکاریهایحاکمانقاجاریوبیاعتبار

شدنایرانبهعنوانکشوریعقبافتادهدرچشماروپاییان،

بعضیازشاعرانمنظومههاییتاریخیدربزرگداشتگذشتۀ

شکوهمندایرانساختندتاغیرتوحمیّتایرانیرادرمقابل

زورگوییوتفرعنغربیهابرانگیزند.

درایندوره،نهتنهادرونمایههایشعربلکهزبانآننیز

و درخدمتخواص 
ً
عمدتا و 

ً
سنتا که یافت.شعر تغییر

درباریهابود،اینکباساختاروواژگانیسادهتر،مردمعادی

رامخاطبقرارمیداد.سرشناسترینشاعریکهبهزبانسادۀ

مردمکوچهوبازارشعرگفتوطرفدارانبیشماریپیداکرد،

ازلحاظسادهگویی، اشرفالدینگیالنی)یاقزوینی(بود.

حرکتمشابهیهمدرنثرپیداشدکهپیشآهنِگچندیندهه

قبِلآن،میرزاابوالقاسمفراهانیبود.

و موضوعات فقط بررسی، تحت دوران دگرگونیهای

تیشعرنیز
ّ
مضامینشعریراتغییرنداد،بلکهبرقالبهایسن

بیتأثیرنبود؛یعنیفقطغزلعاشقانهنبودکهبهغزلسیاسی

تبدیلشدوعشقوطنوعشقبهآزادی،جایعشقدلدار

شیرینحرکاتراگرفت،ورباعیاتعارفانهنبودکهمجالینیز

بهرباعیهاییبامحتوایانقالبییانقدوطنزهایاجتماعی

داد،قالبهایشعریهم،تحتتأثیراشعاراروپاییدستخوش
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تغییراتیتدریجیشدوپسازچندی،ازکنارآنشعرنوسر

،رونقیگرفتوبهمذاق
ً
برآورد.قالبمستزاد،مخصوصا

درفرهنگ
ً
تودههایمردمخوشآمد.تصنیفسازی،کهظاهرا

ایرانیبیسابقهنبوده،ولیسالهایسالبودکهفراموششده

بود،بههمتشاعرانیموسیقیدان،جانیتازهگرفتوبهیُمن

وجودشاعرخوشخوانوآهنگسازیچونعارفقزوینی

صیپیداکردودرعرصۀادبفارسیمقامیبرایخود
ّ
تشخ

احرازکرد.اغلبتصنیفهایاینشاعرجزوادبیاتسیاسی

محسوبمیشود،ادبیاتیکهبهتوسطشاعرسیاستگرایی

چونملکالشعرابهارپختگیبیشترییافت.

آن به سیدغراب که مشروطه دوران از دیگری پدیدۀ

پرداخته،راهیابیادبیاتعامهبهادبیاتفرهیختهورسمِیآن

دورهاست.آنچهتاپیشازعصرمشروطیتمرسومومطرح

رفتهرفته ادبیات دوره این از اما بود، ادبیاتکالسیک بود

از عناصری و شد ریک
ُ
فولکل مضامین و قالبها پذیرای

ـ کالسیک ادبیات با روزمّره محاورات و عامه فرهنگ

درآمیختو،درنتیجه،سبکیبهوجودآمد شعرـ
ً
مخصوصا

کهالگویشمارزیادیازشعراتاعصرحاضرشد.

فصل سوم.شاملسومینمقالۀسیدغرابباعنوان»نثر

نوینفارسیوداستاننویسیبینسالهای1900تا1940«

سقوط مشروطه، انقالب از دوره، این رخدادهای است.

قاجاریهوجنگجهانیاولگرفتهتابازشدندرهایسیاسی-

دینیایرانبهرویتمدن،فرهنگوادبیاتغربازسویی،و

اجتماعی و سیاسی اصالحات و رضاشاهی دیکتاتوری

بیشماِردوراناینپادشاهوتبعاتسیاستهایویازقبیل

سانسورومتمرکزکردنادارۀکشوردردستیکدولتواحد،

ازسویدیگر،برادبیاتایندوران،ازجملهنثروداستاننویسی،

تأثیریعمیقگذاشت.البته،داستاننویسیبادرونمایههای

حماسی،ُرمانتیک،وعرفانیدرایران،بیسابقهنبودهاست؛

منتهااین»ژانرادبی«بهسبکوسیاقامروزیاززمانیدراین

ازطریق یا 
ً
ایرانیمستقیما نویسندگان که بابشد کشور

با میشد، فارسی به فرنگی داستانهای از که ترجمههایی

روشهایقصهپردازیاروپاییآشناشدند.

یکیدیگرازنتایجرفتنشماریازایرانیانبهاروپا،پدید

مقاالت این در بود. مقالهنویسی یا رساله ادبِی نوع آمدن

نظامهایسیاسیوحقوقیاروپاییانتعریفوتشریحمیشد،

خالیازتصنعداشت.شاخۀدیگریکهدرحوزۀ
ً
وزبانینسبتا


ً
مخصوصا بود، سفرنامهنویسی کرد پیدا زیادی رواج نثر

سفرنامههاییکهشاملمشاهداتمسقیمنویسندگانآنهااز

استعمارگرانۀ عمال
َ
ا بود. اروپا احوال و سیاسی اوضاع

بریتانیاوروسیهوفسادسیاسی بهویژه اروپا، قدرتهای

احساسعقبافتادگیوانحطاطیرا
ً
حاکمبرایران،تدریجا

درشماریازروشنفکرانایرانیبهوجودآورد.ایناحساس

زمانیتشدیدشدکهشماریازهمانروشنفکرانبهغربسفر

کردندوپیشرفتهایاروپاییانرادیدندوبااوضاعاسفبار

آنهاشرحمشاهداتخودرادر میهنخودمقایسهکردند.

طریق، بدین و، نوشتند تفصیل به خود سیاحتنامههای

هموطنانخودراازعقبماندگیوضعفهایشانآگاهنمودند.

ازمعروفتریناینسفرنامههاخاطراتحاجسیاح،شامل

مشاهداتمیرزامحمدعلیمحالتیدرسفربهاروپا،ایاالت

اثر ابراهیمبیگ، سیاحتنامۀ است؛ ژاپن و آمریکا متحدۀ

زینالعابدینمراغهای،رامیتواننخستینتالشبراینوشتن

داستانیطبقالگوهایاروپاییشمرد.دراینسفرنامۀخیالی،

نویسندهدرقالبداستان،ازبیعدالتی،نبودنظموقانون،

رواجاعتیاد،وضعوخیمبهداشتوتعلیموتربیتعمومی،

سخن ایران در درباریان فساد و پادشاه خودسریهای و

میگوید.

سیدغراببخشآخرازمقالۀخودرابهداستاننویسی

)بلندوکوتاه(بهشیوۀنویسندگاناروپاییاختصاصدادهو

ضمنآنبهمعرفیپیشتازاناینقلمرووآثارآنهاپرداخته

نوشتن با آستانۀنهضتمشروطه، در ازکسانیکه است.

تأثیر ایران معاصر ادبیات بر نمایشنامه یا کوتاه داستان

بود. ش( 1257 )د. آخوندزاده فتحعلی میرزا گذاشتهاند

نویسندهایکهازواپسینسالهایعصرقاجاربهبعد،نقش

اخیرداشت، های نویس داستان هدایت در مؤثری بسیار

محمدعلیجمالزاده)1271-1376ش(بود.سیدغرابپس

ازمعرفیایننویسندۀپیشتازونقدوتحلیلآثاراو،بهاجمال

ازداستاننویسهایدیگریچونحسینرکنزادۀآدمیت)د.

عباس ش(؛ )د.1384 مؤتمن زینالعابدین ش(؛ 1352

خلیلی)د.1350ش(؛مطیعالدولهمحمدحجازی)د.1353
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ش(وازهمهمهمتر،محمدمسعود)د.1326ش(،نویسندۀ

ازجملهتفریحاتشبوگلهاییکهدر چندینداستان

به نیز اشاراتی سیدغراب میگوید. سخن میروید جهنم

داستاننویسیهایکماهمیتتر،علیدشتی)د.1361ش(؛

حسینقلیمستعان)د.1362ش(وجوادفاضل)د.1340

ش(میکند.آخرینداستاننویسیکهدراینفصلبهتفصیلی

نسبیمعرفیشده،شاخصترینشخصیتدرداستاننویسی

حّساس، نویسندۀ ش(، )د.1330 هدایت صادق معاصر،

ناآراموپُراثراست.

/[ بهقلممحمدعلیهماکاتوزیان،»طنز فصل چهارم.

هجو[درادبیاتفارسیبین1900تا1940«رابحثوبررسی

میکند.نویسنده،بااینکهازاصطالحاتمختلفبراینشان

دادنگونههایمتفاوِتبیانتنِدانتقادآمیزوخشمآلود،وگاه

بهظاهرغیرجدیحرفمیزند،همهرازیرعنوان»ستاِیر«

1قرارمیدهد،زیرادرانگلیسیایناصطالحمیتواندمعانی

طنز،هزل،هجو،بددهنی،فحاشیوانتقادهایتوهینآمیزو

عاریازادبرانیزدربرگیرد.کاتوزیاناصطالحانگلیسی

فهمیده »طنز« از فارسی در آنچه معنای به فقط را َستاِیر

میشود،بهکارنبردهاست.باتوجهبههمینگستردگیکاربرد

َستاِیردرانگلیسیاستکهاینقلمدرعنواننوشتۀحاضر

لفِظ»هجو«رادرکنار»طنز«بهکاربردهتامقداربیشتریاز

محدودۀکاربرداصطالحانگلیسیرابرساند.

کاتوزیاندرمقدمهتوضیحاتیدرباببسترروانشناختی

طنز/هجووگونههایمرتبطبهآن،میدهدوسپسازشاعران

بزرگیچونسعدی،حافظ،موالناوابنیمینناممیبردو

میافزایدکهگرچهدرشعرحافظطنزدرحدیکهنرلطیف

وفرهیختهمیماند،درشعرموالنا،اما،کاردرجاهاییبه

رکاکتوحرفهایمستهجنمیکشد.طبقنظرکاتوزیان

سابقۀطنز،بهمعنایوسیعآن،بهقرنششمهجریبرمیگردد

ودرتأییدسخنخود،بهیکیازرباعیاتمهَستیاستشهاد

میکند.

وی،پسازایندرآمدکوتاه،جهشیچندصدسالهبهنیمۀ

اولقرنسیزدهمهجریودورۀ»بازگشتادبی«میکندواز

دوطنز/هجوپردازبزرگآنزمان،یغمایجندقی)د1276ق(

11.  Satire  

وقاآنیشیرازی)د.1270ق(،ناممیبردکههزلوهجوهای

بود. کالسیک شاعران هجویات و هزلیات مانند آنها تند

نویسندهآنگاه،بهطنز/هجو25سالۀپیشازآغازسلطنت

رضاشاه)یعنیسالهای1317تا1343ق(میپردازد.اومیان

ایندورهودورههایپیشازآن،دوتفاوتمهممیبیند؛یکی

اینکههزلوهجوهاواستعمالکلماتمستهجن،دیگرنه

خصوصیومنحصربهحلقۀنخبگان،بلکهدرمعرضانظار

عامهبود.تفاوتدیگر،سیاسیشدنبیشترطنزوهزلهابود،

حتیاگرآماجآنهافردیواحدمیبود.هجوهادراوایلمالیم

ومعتدلبود،امارفتهرفتهکهامیدهابهمشروطهتبدیلبهیأس

به تندتر،وسرانجام و تندتر انتقادهایطنزآمیز شد،لحن

فحاشیوالفاظعاریازادبکشیدهشد.درآغاز،روزنامههای

مشروطهطلبانابزاراصلینشرطنزوهجوهایسیاسیبودند.

بیستم اوایلسدۀ در آن، امروزی بهمعنای »سیاست«

را اینمعنا لفظیکه فارسی بود؛حتیدر پدیدهایجدید

برساندوجودنداشتوتامدتهاکلمۀ»پولیتیک«برایاین

مقصودبهکارمیرفت.سیاستمفهومجدیدیبودوبهتبَع

آن،روزنامههاوشعرسیاسیهمتازگیداشت.ازاینرو،

بهدستآمده،اغلببالجامگسیختگیوالقیدی
ً
آزادِیجدیدا

نسبت و افترا توهین، رفتهرفته نتیجه، .در میشد اشتباه

دادنهایناشایستبهافرادبابشد.کاتوزیانحتیعلیاکبر

نقل )با سیاسیاش طنزهای در زیادهروی بابت را دهخدا

بهطورغیرمستقیممالمت او( پرند ازچرندو نمونههایی

میکند.بهنظرکاتوزیان،همتایدهخداینثرنویس،سیداشرف

گیالنی)د1312ش(درشعربودکهدرانتقادازشاهومخالفان

مشروطه،ازجهاتی،راهافراطمیرفت.

کاتوزیانسپسبهمعرفیشاعراندیگریچونایرجمیرزا

)د.1304ش(،میرزادۀعشقی)د.1303ش(،عارفقزوینی

)د.1313ش(،ملکالشعرابهار)د.1330ش(ادیبالممالک

)د.1296ش(،فرخییزدی)د.1318ش(وحتیپروین

اعتصامیمیپردازدوخطوطوگرایشهایسیاسیهریکو

از نمونههایی برمیشماردو را آنها افتراق اشتراکو وجوه

اشعارشانرانقلمیکند.معذلک،همانطورکهازاشارات

سرودههای در طنز جنس و مقدار برمیآید، هم نویسنده

نامبردگانیکسانوبهیکدرجهنیست.بهنظراینجانباگر
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،عارفیافرخییزدیرا»هجاگوی«خواند،مشکل
ً
بتوان،مثال

بتوانآنانرادرزمرۀ»طنزپردازان«دانست.هرانتقادتندیا

فحاشیرکیکیرانمیتوانونبایدطنزبهحسابآورد.طنز

لبخندی)ولوتلخ(برلبخوانندهمیآورد،حالآنکه
ً
معموال

تماماشعارایندوشاعر،وحتیبیشترِسرودههای
ً
تقریبا

عشقیمملوازافسردگی،شکوهوشکایتغمباروخشمو

کینهاست.پروین،جزیکیدوقطعهکهبهراستیحاوی

طنزیبسیارزیباست)مانندقطعۀ»مستومحتسب«(،بقیۀ

اشعارشازجنسیدیگراست.بهنظرمیرسدنگاهکاتوزیان

بهاشعارشاعراندورۀموردبحثبیشتزنگاهسیاسیاستتا

نکتهپردازیهای آن اشعار، این از بسیاری در ادبی. نگاه

ظریفواندیشهبرانگیزیکهدرفارسیازهنر»طنز«توقع

میرود،وجودندارد.

ماهرترین را میرزا ایرج بهحق کاتوزیان همه، این با

به
ً
طنزپردازوشوخطبعزمانخودقلمدادمیکندومفّصال

تحلیلشاهکاراو،عارفنامه،وبعضیازسرودههایدیگر

ویمانندمنظومۀطوالنیزهرهومنوچهرمیپردازد.ایرجمیرزا

گرایشچندانیبهسیاستنشاننمیداد،ولذاطنزونقداو

درونمایههایاجتماعیوانسانگرایانهدارد.البتهدیوان
ً
عمدتا

ویبیهیچهزلوهجورکیکینیزنیست،ولیحتیهجویات

اوهمازظرافتهایطنزآمیزبیبهرهنیست.آخرینشاعری

بهتفصیلبهاوپرداخته،محمدتقیبهار
ً
کهکاتوزیاننسبتا

استکه،برخالفایرج،تمایالتسیاسیتندیداشتوگاه

وبیگاهناخوشنودیهاودغدغههایسیاسیخودرادرقالب

نظمونثریادرمطبوعات،یابهطورمخفیانهواغلببدون

امضامنتشرمیکرد.

بخشپایانیتحقیقکاتوزیانبهدونویسندۀسرشناس،

محمدعلیجمالزادهوصادقهدایتوآثارانتقادیوطنز/

خالف به جمالزاده، است. داده اختصاص آنها هزلآمیز

دهخداکهمقالهنویسسیاسیوشاعرمنتقدبود،داستاننویس

ومنتقداجتماعیبود.نقدهایهزلآمیزشمالیموظریفتر

ازدیگرانبود.اوطنزوشوخطبعیذاتیخودرابهحوزۀ

قصهنویسینوینفارسیکشاند.

بود. جمالزاده مدیون چند، جهاتی از هدایت، صادق

شوخطبعیوطنزیکهدرداستانهایشبهنمایشمیگذارد

خالف به وی، طنز منتها است، جمالزاده طنز جنس از

زهرآگین و تلخ گاه و گزنده اغلب اصفهانی، داستانپرداز

است.اوباآثارهزلیوانتقادهایتمسخرآمیزشخوانندهرا

در هدایت میگراید. بیادبی به بهندرت ولی میخنداند،

بنیادهای هزلهاوهجوهایشسههدفرانشانهمیگیرد:

ادبی؛نظامسیاسی؛ونظامدینیوجامعه.کاتوزیانشماری

افسانۀ مانند هدایت، هزلآمیزتِر و کنایه و پُرنیش آثار از

)با ساهاب وغوغ و آمرزش طلب خانم، علویه آفرینش،

همکاریمسعودفرزاد(رابررسیونقدمیکندوبههجویات

وانتقادهایتندواغلبآمیختهبهشوخطبعیهایویکهدر

قالبصدهانامه،میانسالهای1304-1330،بهدوستانش

نوشتهاشارهمیکندو،محضنمونه،دونامۀپُرنیشونوشاو

رانقلمیکند.

فصل پنجم.باعنوان»شاعرانزن«،تألیفدومینیکپرویز

بروکشا2،دانشیارادبیاتفارسیدردانشگاهآکسفرد،بهمعّرفی

هفتشاعرزنوبررسیآثارآنهامیپردازد.مؤلفبحثخود

رابااینسخنآغازمیکندکهدراوایلقرنبیستم،شاعرانزن

تالشیراآغازکردندتاجایگاهمناسبیبرایخوددرمحیط

مرد-ساالرادبیآنروِزایراندستوپاکنند.باگسترشسریع

صنعتچاپ،افزایششمارروزنامهها،تشکیلانجمنهای

زن-محور،زنانشاعرونویسنده
ً
زنانوظهورمجالِتعمدتا

بهامکاناتتازهایدستیافتندکهازطریقآنهاتوانستندآثار

خودرانشرکنند.هفتشاعرزِنمعرفیشده،فقطنمونهایاز

بسیاززنانیهستندکهازعصرمشروطهتادورانپهلویفعال

بودند.ازاینهفتنفر،یکیشاهدختیازقاجاربهنامفصل

دیگری ت«؛
ّ
»جن به ص

ّ
متخل ش(، 1319 )د. خانم بهار

دطلبوپیشآهنگنهضتآزادیزنانموسومبهعصمت
ّ
تجد

خانمتهرانی،متخلصبه»طایره«،فعالاجتماعِیبهاییمذهب

آموزگاری دیگری زنان؛ آزادی نهضت پیشآهنگ و

روزنامهنویسبهنامشمسکسمائی)د.1340ش(یکیاز

پیشروانشعرمدرنفارسی؛پنجمیشاعریمدافعسرسخت

حقوقزنانبانامفخرُعظمیارغون)د.1345ش(،متخلص

به»فخری«،همسرعباسخلیلی،روزنامهنگارسرشناسو

سردبیرجریدۀاقدامومادرسیمینبهبهانی)د.1393ش(؛

2    Dominic Parviz Brookshaw
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یکینیزازنخستینفمینیستهایایران،زنددختشیرازی

)د.1331ش(،ازطرفدارانپُرحرارتحقوقزنانوبنیانگذار

"جمعیتانقالبنسوان"؛عالمتاجقائممقامی)د.1325ش(

متخلصبه»ژاله«،مادرحسینپژمانبختیاری)د.1353ش(؛

وباالخره،یکیازسرشناسترینشاعراندرایراِنقرنبیستم،

پرویناعتصامی)د.1320ش(.بعضیازاینزنانشاعردر

به منجر که فارسی، شعر سازِی امروزی آغازیِن مراحل

کارهاینیمایوشیج)د.1339(وظهور»شعرنو«گردید،

همۀاینزنانازبابتآزادیبیاندر
ً
شرکتداشتند.تقریبا

قالبشعردرمضیقهبودندومرداِنشاعر،ایشانراجدی

نمیگرفتند.آنهاپیشآهنگانحقیقیشاعریدرمیانزنانایران

نوینبودند،ومانندمعاصرانمردِخوددراوایلقرنبیستم،به

درونمایههای و اندیشه ابراز تِی
ّ
سن قیدوبندهای تدریج

کلیشهایعشقیوارشادهایاخالقیراشکستندودلمشغوِل

جایگاهزناندرجامعۀایرانی،وضعیتوخیممستمندانو

آیندۀملتخودگردیدند.اینانطالیهدارانشاعرانسترگی

چونفروغفرخزاد)1346ش(وسیمینبهبهانیبودند.

فصل ششم.باعنوان»ترجمۀآثاراروپاییواستقبالاز

آنها«بهقلمپروینلؤلویی،ترجمهاززبانهایاروپاییبه

فارسیراموضوعبحثخودقراردادهاست.نخستینآگاهی

کهنویسندهبهمامیدهدایناستکهمحصلینیکهبرایادامه

تحصیلبهغربرفتند،عمدهمترجمانآثاراروپاییبهفارسی

بودند.ازجملۀاولینمترجمان،پناهندگانسیاسیبودندکه

برایزمانهایکوتاهیدرکشورهایاروپایییاترکیهومصر

مقیمشدند.درنتیجه،شماربسیارزیادیترجمهاززبانهای

اینممالک،بهویژهازفرانسهترجمهشد.پارهایازکتابهای

اروپاییبهطورغیرمستقیمازرویترجمههایترکییاعربِی

آنهابهفارسیبرگرداندهشد.معذلک،نظامسیاسی-اجتماعی

فرانسههمراهباادبیاتآنبودکهازطریقترجمۀآثارفرانسوی

عاملاصلِیورودتدریجیایراِنسنتیبهدنیایجدیدشد،و

باآشناشدنمردمبااندیشۀدموکراسیوعدالتاجتماعی،

زمینهبرایاستقرارنظاممشروطهفراهمگردید.


ً
بهعالوه،ترجمۀاشعاراروپاییبرفرهنگایران،مخصوصا

انقالبیدرصورت
ً
برشعرفارسی،تأثیرزیادداشتونهایتا

تأثیر بهاعتقادلؤلویی،تحت آنبهوجودآورد. ومحتوای

ترجمههایفارسِیآثاراروپایی،مسیرشعرفارسیتغییرقابل

مالحظهایکردوباعثشدکهبسیاریازشاعرانایرانی،به

در را تازهای مسائل سنتی، و کهنه مضامین تکرار جای

آن،زبانشعرنیزبهسادگی
ِ
سرودههایخودطرحکنند،وبهتبّع

کهن، قالبهای حفظ ضمن شاعران از شماری گرایید.

مضامینغیرفارسیرابهاصطالح»بومیسازی«کردند،یعنی

بهآنهارنگوآبایرانیدادند.همچنین،بهواسطۀترجمۀ

کتابهایاروپاییبودکهزنانترقیخواهایرانیبهحقوقخود،

کهتاآنزمانازایشانمضایقهشدهبود،پیبردندودرجهت

آزادیزنانگامبرداشتند.سادهتروبیپیرایهترشدنزبانفارسی

نیزناشیاززبانسادۀترجمههاییاستکهاززبانهایفرنگی

دراختیارمردمقرارگرفت.

آنچههست از پنجممیتوانستکوتاهتر مطالبفصل

باشد.حواشیومطالبجنبیوحتیغیرمرتبطفقطبهفربهتر

شدنکّمیاینفصلانجامیدهاست.

ایرانی نمایشنامهنویسِی »تاریخ عنوان با هفتم. فصل 

)1850-1941(«،نگارِشسعیدطالجوی،مدّرسفارسیو

ندروز3،تاریخچهگونهای
َ
ادبیاتتطبیقیدردانشگاهسینتا

استازسوابقنمایشنویسی)دراما(وهنرتئاترازآغازتا

پایانعصرپهلوِیاول.درواقع،نویسندهازتاریخیکهدر

طرحجلدیازدهِمتاریخادبیاتفارسیبهعنوانمبدأتحقیق

تعیینشدهاست)1940(،پنجاهسالبهعقبتررفتهاست،

برایآنکهابتدایتحقیقناقصنباشد.اینفصلاز
ً
ظاهرا

پرمحتواترینوسودمندترینفصولکتاباست.طالجوی

بهمعرفِیاجمالیاجراهاونمایشهایسنتِیتعزیه،
ً
مقدمتآ

تقلید،دلقکبازی،ونقالیدرایرانمیپردازدوسپسازظهور

درامابهسبکاروپاییسخنمیگوید.درنخستیننمایشها

کهبااسلوبغربیاجرامیشد،موضوعاتوشخصیتها

ایرانیاند،مانندنمایشنامههایفتحاللهآخوندزادهکهطالجوی

آنهارابهتفصیلنقدوتحلیلمیکند.تمثیالتآخوندزاده

مجموعهایازششنمایشکمدیبهزبانترکِیآذریاست

کهبهقلممیرزاآقاتبریزی،مترجمارشدسفارتفرانسهدر

تهران،بهفارسیترجمهشد.

درسالهایبعدگروهیبهترجمهواجراینمایشنامههای

در که دست این از نمایشهایی کردند. روی فرانسوی
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دارالفنوناجراشدتأثیرزیادیبرتحوالتبعدِیهنرتئاتر

از برخی دارالفنون معلمان و قلم اهل از شماری داشت.

کمدیهایمولیِرراترجمهومطابقذوقایرانیدرآنهاتغییراتی

بهشخصیتهاینمایشهااسامیوعناوین
ً
میدادند؛مثال

دهانشان در فارسی ضربالمثلهای و میدادند ایرانی

میگذاشتند.

نمایشنامهها، معرفی به فصل این از مهمی بخش

نمایشنامهنویسهاوکارگردانهایایرانیاختصاصیافته

نمایشنامهنویس نخستین طالجوی، تحقیق طبق است.

مؤید به معروف نیز فکری، قلی مرتضی ایرانْی معروف

الممالکاستکهباکنارهگیریازپُستحکومتگلپایگان،

بهتأسیسسهروزنامهونشرپنجنمایشنامۀخودهمتگمارد.

اودرفاصلۀسالهای1291و1296ش.نمایشنامههایخود

دیگر از کرد. اجرا ارشاد« عالی نمایش »شرکت در را

نمایشنامهنویسهایآنزمان،احمدمحمود،میرزادۀعشقی،

م،رضاکمال)شهرزاد(،سیدعلینصر)معروفبه
ّ
حسنمقد

پدرتئاترونخستینکارگردانتئاترایرانی(،اربابافالطون

کیخسروشاهرخ،میرسیفالدینکرمانشاهی،سعیدنفیسی،

ذبیحبهروز،صادقهدایت،وشماریدیگربودند.طالجوی


ّ
شرححال،حوزههایفعالیت،وخدماتنامبردگانبهفن

نمایشنامهنویسیوهنرتئاتررابهحدیکافیوسودمندارائه،

ونمایشنامههاییراکهنوشتهاندنقدوبررسیمیکند.

مؤلفدرخاتمهاینطورنتیجهگیریمیکندکهدرفاصلۀ

با که نوین، اسلوب به نمایشنامه ش، 1320 تا 1229

آخوندزاده،وکارهایمیرزاآقاتبریزیزادهشد،ازچندمرحلۀ

و تئاتر دستاندرکاران یک، هر در که گذشت تحول

نمایشنامهنویسان،مترومعیارهارهاینمایشنگاریواجرا

بهسبکاروپاییرادرحیاتفرهنگیایرانتثبیتکردند.

بیستم: قرن اوایل در ایران »ژورنالهای هشتم.  فصل 

ف،استاد
ّ
ددرمجالتادبی«،نوشتۀکامرانتلط

ّ
برخوردباتجد

مطالعاتخاورمیانهدردانشگاهآریزونا،فرازونشیبمجالت

وروندآنهاراازاوایلقرنبیستمبهبعددنبالمیکند.او،به

منظورترسیموضعیتمجالتدرایران،میانمجالتیکهبه

طورکلی،ونهبهطوراخص،باموضوعاتوتولیداتادبی

سروکاردارندومجالتادبیفرققائلمیشود.مجالت

ادبی، مقاالت شعر، کوتاه، داستانهای اغلب اخیر دستۀ

نوشتههاییدرمعرفیوتبلیغکتب،زندگینامههاونقدهای

ادبیراچاپمیکنند.اینراهوروشیاستکهمجالتدر

غربازآنپیرویمیکردهاند.امادرمقابل،درایران،این

دستمجالتکهدرآستانۀقرنبیستمرفتهرفتهپدیدآمدند،

آراءاصالحطلبانهو و افکار انتقال برای اولیه وسیلۀ
ً
بدوا

نهبهخاطر
ً
حمایتازاندیشههایغربیبود،واینلزوما

ارزشهایمفروضبرایادبیاتبهعنوانسرگرمیومنبع

لذتمعنوی،بلکهبهسببرابطهایبودکهاینمجالتمیان

برقرار جامعه متجددسازی و ادبیات و زبان متجددسازی

میکردند.در1288ش،از99روزنامهومجلۀجدیدیکه

تمامیآنهادغدغۀاصالحاتاجتماعیو
ً
نشرمیشد،تقریبا

بهادبیات
ً
سیاسیداشتندوتعدادانگشتشماریمستقیما

میپرداختند.مجالتیحاویگزارشهاونقدوبررسیهای

ادبِیقابلمالحظهایدرواپسیندهههایسلسلۀقاجارپدید

آمد.بااینحال،هیچیکازاینمجالترانمیتوانزیرعنوان

ادبیبهمعنایاخّصطبقهبندیکرد.

تالشتلطفدرایناستکهنشاندهدظهورژورنالهای

ادبیخوانده مجالت میتوانند که آنهایی بهویژه ایرانی-

شوند-درواقعهمزمانشدبادعوتروشنفکراِنآشناباغرب،

دسازیکشور.نویسندهبادرنظر
ّ
بهتغییراتاجتماعیومتجد

داشتنچنینفکری،مجالتمتعدددورۀموردبررسیخودرا

آنهارا معرفیونقدبررسیمیکندونقاطضعفوقوت


ً
برمیشماردودرنهایتبهایننتیجهمیرسدکهمجالِتظاهرا

ادبیهیچگاهازتأثیرانگیزههایایدئولوژیکبرکنارنبودهاند.

انگیزههایروشنفکرانه،حتیتازمانحال،همچنانذاتو

طبیعتمجالتادبیراشکلدادهاست.بهعبارتدیگر،

قرابت حاضر، روزگار تا آغازشان نقطۀ از ادبی، مجالت

تنگاتنگیراباالگوهایایدئولوژیِکمسلِطزمانخودنشان

میدهند،خواهاینایدئولوژِیغالبناسیونالیسمبودهباشد،

خواهمارکسیسمیافمینیسم.

فصلهشتمنیزبسیارمحققانه،پُرباروخواندنیاستو

و ادبیات تاریخ در شده شناخته کمتر حوزههای از یکی

ژورنالیسمایرانراروشنمیکند.

فصل نهم. زهرهقائنی،مدّرسومورخادبیاتکودکان،در
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-1900( کودکان ادبیات »تاریخچۀ عنوان با فصل، این

1940(«،اینگونهآغازسخنمیکندکهدرسراسرجهان،

ادبیاتکودکانبادیدگاههایرایجهرفرهنگدربارۀآموزشو

پرورشکودکانمرتبطاستوبایدباتوجهبهوضعیتآموزش

وپرورشوچالشهایپیشرویآندرنظرگرفتهشود.اولین

کتابهایکودکاندینیوتعلیمیبود،ومدتیطولکشیدتا

باورودادبیاتبهمعنایامروزیآن،کمکمعنصرسرگرمیو

لذتبخشیدرآنهاقّوتبیشتریگرفت.

از متأثر مشروطیت، استقرار دوران در کودکان زندگی

بود.غالِبتجددطلبان تگرایان
ّ
معارضۀتجددطلبانوسن

که بودند باور این بر غربی، فیلسوفان نفوذ تحت ایرانی،

آموزشیشروع نظام تدریجِی تحول با اجتماعی تحوالت

میشود.روشنفکرانوترقیخواهانطّینوشتههایی،بهانتقاد

تیآموزشیپرداختندورسالتخودرادر
ّ
ازنظامکهنهوسن

اینمیدیدندکهعلومجدیدومفاهیمیچونحقوقبشرو

حقوقاجتماعیراکهدرغربمحترمداشتهمیشد،درایران

رایجکنند.آنهاادبیاتکالسیکفارسیراخارجازقدرت

درککودکان،ومحتوایادبیاتعاّمهراهمبرایآنهانامطلوب

وزبانآنرانامناسبمیدیدند.بنابراین،معلمانونویسندگان

فرنگدیدهداستانهاوافسانههاییراازمنابعغربیبهفارسی

ترجمهکردندکهاخالقورفتارنیکراترویجمیکرد.ظهور

و مستقیم و محاورهای زبان سبب به شده، ترجمه آثار

شان،شماربیشتریازمردمرابهسبکتازۀادبیاتدر
ّ
بیتکلف

ایرانجلبکرد.

نویسندهبخشیازبحثخودرابهبررسیونقدادبیات

است. داده اختصاص مکتبخانهها در معمول تی
ّ
سن

کتابهاییکهدرآنزماندراختیارکودکانقرارمیگرفت،

میشد، نامیده »مکتبخوانی« یا »بچهخوانی« کتابهای

کتابهاییچون:شنگولومنگول؛خالهسوسکهوآقاموشه؛

والدین؛ضامنآهو،وامثالاینها.بعضاین
ّ
گرگوروباه؛عاق

کتابها،ماننددوکتاباخیر،مذهبی،وبرخیدیگرمانند

حسینکردشبستری،امیرارسالن،وشهزادههرمز،داستانهای

عشقیبودند.

اصالحطلبانیکهمدارسیبهشیوۀنوینتأسیسکردند

مجبوربودندموادخواندنیومتونجدیدیبرایکودکانتهیه

کنند.کتابهاییکهبرایاینمنظورتولیدمیشدبرآداب،

عصر ادبیات داشت. تأکید اخالقمدار زندگِی و رفتار

مشروطیترامیتوان»تعلیمی«خواند؛ایندستکتابها

خوابیدن، و خوردن آداب اخالقی، راهنماییهای حاوی

مطالعهوانجامفرایضدینی،ونحوۀگفتارورفتارفردبهعنوان

این تهیۀ در بود. امروزی جامعهای در خوب شهروندی

کتابهاازسهمنبعاستفادهمیکردند:کتابهاییدراخالقو

ادبیاتکالسیکفارسی؛وقصههایترجمه آدابزندگی؛

شدهازمنابعاروپایی.قائنیبخشیازگفتارخودرابهمعرفی

پارهایازکتابهایدرسیکهبرگرفتهازادبیاتکالسیک

فارسیتهیهشدهبود،ونیزمتونترجمهشدهازمنابعاروپایی،

اختصاصدادهاست.اومعتقداستشمارفزایندۀآثارترجمه

شدهدرایندورهباعثبههمخوردنروندتحولوتکامل

ادبیاتکودکانایرانیشد.اینمسئلهادامهداشتتااینکهدر

»کانون و کودکان« کتاب »شورای تأسیس با چهل، دهۀ

پرورشفکریکودکانونوجوانان«تغییراتیچشمگیردر

ادبیاتکودکاندادهشد.

جلدیازدهمباکتابنامهایدر26صفحهونمایهایدر20

صفحهپایانمییابد.

مجدالدین کیوانی

بهمن 1394

نقد و
بررسی

ی
وان

کی
ن

دی
دال

ج
م

ی
رس

فا
ت

بیا
اد
خ
ری
تا
ب

کتا
ر
یب

ور
مر

ه(
شا

ضا
ر
تا
طه

رو
ش
ۀم
ور

زد
)ا


