
3507

ـــــــــ ۵   ، ـــ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱۳۹۸

نشسـت نقد و بررسـى کتاب  ادبیات ایران در دوره قاجار، عصر روز یکشـنبه 16 دى 
مـاه 1397 در سـراى اهـل قلـم با حضور نویسـندة اثـر، دکتر مهوش واحددوسـت (عضو 
هیئـت علمـى دانشـگاه ارومیـه)، دکتـر نسـرین فقیـه ملک مرزبـان (عضـو هیئـت علمى 
دانشـگاه الزهـرا)، دکتر محمود بشـیرى (عضـو هیئت  علمـى دانشـگاه عالمه طباطبایى)، 
دکتـر عیسـى امن خانـى (عضـو هیئت علمـى دانشـگاه گلسـتان) و دکتر مریم حسـینى 
(عضـو هیئـت علمـى دانشـگاه الزهـراء و سـردبیر فصلنامـۀ نقـد کتـاب ادبیـات و هنـر) 
برگـزار شـد. در آغـاز، خانـم دکتـر واحددوسـت مطالبـى را در رابطه بـا چگونگى نگارش 
و چـاپ کتـاب خـود اظهـار کردنـد و پـس از آن، منتقدان حاضر در جلسـه نظـرات خود 

را بیـان نمودند.
دوران قاجـار یکـى از مهم تریـن دوره هـاى تاریخـى جامعـۀ ایـران اسـت و تحـوالت 
ادبـى ایـن دوره، معلـول تغییـرات و تحـوالت اوضاع سیاسـى و اجتماعى ایران اسـت که 
آن هـم برآینـد اوضـاع سیاسـىـ  اجتماعـى جهـان در این دوره اسـت. آثار ادبى بخشـى 
از فرهنـگ یـک ملـت اسـت کـه بیشـتر مولـود اوضـاع اجتماعى و سیاسـى هـر دوره اى 
اسـت. ادبیـات دورة قاجـار نیـز پیونـدى تنگاتنـگ بـا پدیـدة تاریـخ در ایـن دوره دارد. 
ایـن دوره، نخسـتین هنـگام شـکل گیرى نثـر جدیـد فارسـى اسـت. از ایـن رو، در ایـن 
کتـاب رخدادهـاى تاریخـى عصـر قاجار بـه اختصار مـورد بحث قـرار مى گیرد و سـپس، 
عوامـل و شـرایط دگرگونـى نثـر فارسـى در این عصر بررسـى مى شـود. پیش از بررسـى 
آثـار و گونه هـاى نثـر، مقدمـه اى کوتـاه دربـارة تعریـف و توضیـح گونه هـاى نثـر ماننـد 
طنـز، نمایشـنامه و... ارائـه مى شـود. مثال هـا و نمونـۀ نثرهـاى معرفـى شـده در کتـاب، 
مبّیـن متونـى چون پیمان هـا، قراردادها و انواعى مانند مقامه نویسـى، سـفرنامه نویسـى، 

خاطره نویسـى و داستان نویسـى اسـت. 

نقد شفاهی 
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مهوش واحددوست:
دورة  بررسـى  امـکان  دانشـگاه  در  تا کنـون  خـدا.  نـام  بـه   
قاجـار کـه از جهاتى اواخر آن، دوران حّساسـى اسـت، وجود 
نداشته اسـت. همـواره پرداختن به نخسـتین ها خیلى دشـوار 
اسـت و ایـن کتـاب در تاریـخ ادبیـات دورة قاجار، نخسـتین 
اسـت و دیگـران بـه هر علتـى، به ایـن موضـوع نپرداخته اند. 
مـن در تدویـن این کتـاب، دچار مشـکالت زیـادى بودم که 
شـّمه اى از آن را در آغـاز آن اشـاره کـرده ام، امـا جاى خالى 
آن را در جامعـۀ دانشـگاهى احسـاس مى کـردم. هـر کـه بـا این کتـاب برخـورد مى کند، 
بـا توجـه بـه زمینـۀ مطالعـات خـود از آن انتظـار دارد. مثـًال آن کـه در زمینۀ فمنیسـت 
کارکـرده، انتظـار پرداختـن بـه زنانى را دارد کـه در عرصۀ ادبیـات قلم فرسـایى کرده اند. 
بایـد گفـت کـه در ایـن دوره قلـم در دسـت مـردان بـوده، چـرا که سیاسـت حـرف اول 
را مـى زده و نویسـندگانى هـم کـه در همـۀ ژانرهـا و انـواع ادبـى مى نوشـتند، همـه اهل 
سیاسـت بوده انـد. بنابرایـن، زنـان به نـدرت مطرح مى شـدند. مثال دیگر: آن کـه در دورة 
بازگشـت کارکـرده، انتظـار دارد کـه ایـن کتاب پاسـخ گوى سـؤاالتى در زمینۀ بازگشـت 

ادبى باشـد. 
ایـن کتـاب اثرى مرجع اسـت و به موضوعـات جنبى با عناوین خاص نپرداخته اسـت. 
در سـال هاى قبـل کـه ایـن کتـاب آمـادة چاپ بـود، 1800 صفحه داشـت کـه آن را کم 
کردنـد و حـال اگـر بـه موضوعـات فرعـى مى پرداختـم، بـا توجـه به بحـران کاغـذ دیگر 
چـاپ نمى شـد. مـن در این اثـر سـعى کرده ام به شـیوة تاریخ ادبیـات مرحـوم صفا، فقط 
بـه انـواع و ژانرهـا بپردازم کـه تا حدى ادامۀ آن باشـد. امـروز تعاریف زیـادى از اصطالح 

■ واحددوست، مهوش (1396). ادبیات ایران در دوره 
قاجار (نثر). تهران: سروش.
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نقد و بررسى کتاب ادبیات ایران در دورة قاجار

ادبیـات وجـود دارد. تعریـف مـن بـراى تدویـن این کتـاب همـان تعریف دکتـر صفا بود 
کـه ادبیـات را مجموعـۀ آثـار قلمى و فکـرى یک قوم مى دانـد. البته به تعریـف دیگرى از 
ادبیـات کـه یـک نوشـتۀ ادبى، نوشـته اى اسـت که بـه مرحلۀ هنر برسـد؛ نیـز هم نظرى 

داشـتم و هم نداشتم.
اگـر بـر مـن ایـراد گرفته شـود که چـرا نثرهـا را محـدود نکرده اید و یـا چـرا قراردادها 
را آورده ایـد؟ پاسـخم ایـن اسـت کـه در قراردادها نیـز دقیقاً همان اسـتعاره ها، تشـبیهات و 
صورخیالـى کـه در متـن ادبـى بـه کار مـى رود، وجـود دارد و نامه هـا داراى وصف اسـت. به 
نظـر مـن، آنچه تاریـخ بیهقى را که اسـتعاره هاى دور از ذهن ندارد، سـرآمد دیگر نوشـته ها 
و تاریخ هـا کـرده، عنصـر وصف اسـت. در گزینـش متون تاریخـى و جغرافیایـى دریافتم که 
عنصـر وصـف بـه قـدرى گسـترده و زیباسـت که بایـد به عنـوان نـوع خاصى از نثـر مطرح 

شـود. از ایـن رو، کتاب هـاى تاریخـى و جغرافیایـى را هم در زمرة نثـر آورده ام. 
بـا توجـه بـه تقسـیم بندى مـن از انـواع نثـر، به مسـائل جنبى بـا عناویـن خاص که 
موجـب حجیـم شـدن کتـاب مى شـد و بعدهـا هـم مى شـود مـورد بررسـى قـرار گیرد، 
نپرداختـه ام. مثـًال دوره بازگشـت را در جاهایـى کـه نیاز بـوده مطرح کـرده ام، اما عنوان 
خاصـى بـه نـام دورة بازگشـت کـه خـود نثـر نـو و جدیدى اسـت، نیـاورده ام. معمـوالً با 
گفتـن ادبیـات، شـعر بـه ذهن مى رسـد، حال سـؤال این اسـت که مـن چرا جلـد اول را 
بـه نثـر اختصـاص داده ام؟ از دیـدگاه من، در ایـن دوره نثر حـرف اول را مى زند و موجب 
تغییـر و تحـوالت تاریخى شده اسـت. معمـوالً اوضاع اجتماعى و سیاسـى، ادبیـات را رقم 
مى زنـد، ولـى در ایـن دوره ادبیـات بـه ویـژه نثر اسـت کـه موجـب تغییـرات اجتماعى و 

سیاسـى شـده اسـت. از ایـن رو، جلد نخسـت را بـه نثر اختصـاص داده ام. 

نسرین فقیه ملک مرزبان: 
بـه نـام خـدا. در تأیید سـخن خانم دکتر واحددوسـت عرض 
نادیـده  دانشـگاه ها  در  قاجـار  دورة  مطالعـۀ  کـه  مى کنـم 
گرفتـه شـده و در ایـن میـان، نوعـى تاریکـى ایجـاد شـده 
کـه حلقه هـاى شـناخت شـعر و نثـر را از بیـن مى بـرد. در 
نتیجـه، نمى تـوان امـروز بـه درسـتى آن چـه را کـه در سـیر 
منطقـى تاریخـى ادبیات پدیـد آمده، تحلیل کـرد. واحدهاى 
دانشـگاهى بـه آثـار و افـکار ادبى و متـون نظم و نثـر تا قرن 
هشـتم توجـه بیشـترى دارنـد و از ایـن سـده، گویـى رسـالت آمـوزش ادبیـات کم رنـگ 
مى شـود. واحدهایـى کـه بـه دوران صفویـه تا قاجاریـه و پهلوى تـا معاصر مربوط اسـت، 
بسـیار محـدود و نارساسـت. ایـن شـکاف بـزرگ سـبب مى شـود کـه نتـوان بـه تحلیـل 
منطقـى درسـتى از آن چـه کـه اکنـون رخ مى دهد، با آن چه کـه نتیجۀ انتخاب و سـلیقۀ 

ادبـا و تفکـر اندیشـمندان اسـت، دسـت یافت.
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مـا دقیقـاً بعـد از این کـه حکومـت صفـوى مى آیـد و نوعى منطـق تشـیع را به پیش 
مى کشـد و تحوالتـى را از جهـان تفکـر ایرانیـان مى طلبـد، مطالعـات خـود را کم رنـگ 
مـى کنیـم. جایى کـه بحث هاى بسـیار جـدى در تغییر نـگاه و جهان بینى نویسـندگان و 
شـاعران ایـن دوره پدیـد مى آید و شـاید درسـت نباشـد که بـا قضاوتى که دربـارة ضعف 
و قـدرت شـعرى داریـم، کًال مطالعات ادبى و واحدهاى آموزشـى مربوط بـه این دوران را 

محـدود کنیـم. نـگاه به فلسـفه و علـوم عقلى در ایـن دوران قابل تأمل اسـت. 
اتفـاق عجیـب دورة قاجـار ایـن اسـت کـه عـالوه بـر این کـه تشـیع شـکل گرفتـه و 
پنجـره اى رو بـه علـوم عقلـى بـاز کـرده، پیچـش موجـود در حـوزة تغییر نگاه به سـوى 
مقوله هـاى عقلـى و ایدئولوژیـک، تغییـر قـدرت و ایجـاد وحـدت ملـى، گویـى گسـترة 
جدیـد در گفتمـان حکومتـى را بازبینى کـرده و اعتناى به ایران باسـتان را افزوده اسـت. 
حجارى هـا، نقاشـى ها و کتاب هـا قابـل  متعـددى اعـم از  اعتنایـى کـه در حوزه هـاى 
مشـاهده اسـت. مثـًال کنـار حجارى هـاى شـاهان مختلـف ساسـانى، فتحعلى شـاه نیـز 
عالقـه دارد از خـود حجارى داشـته باشـد که این بازگرداندن نوعى ابهت و شـکوه اسـت 
کـه قابـل اعتنـا اسـت و از آن مهم تـر، مواجهـه بـا جهـان اسـت. در دوران قاجـار منطق 
ذهنـى ایرانـى در تفکراتـش، چـه از سـویۀ ادبـى و چـه از جهـات گوناگـون اجتماعـى و 
سیاسـى، بـا جهـان به ویـژه جهان غـرب مواجـه مى شـود و در بسـیارى احوال بـه تقلید 

و سـتایش مى پـردازد و گاه، حیـرت زده و گیـج بـه خـود مى پـردازد. 
حـال نکتـه ایـن اسـت کـه در دانشـگاه ها مجالـى بـراى تحلیـل دورة قاجـار نیسـت 
و متنـى از آن خوانـده نمى شـود. مطالعـات دورة صفـوى نیـز  اغلـب بـه کشـف رازهـاى 
ابیـات صائـب و بیـدل خالصه مى شـود، اما نگاه مطالعاتى به دورة قاجار، سـبب شـناخت 
بیشـتر از هویـت اجتماعـى و جهان بینـى خـود مى شـود. از ایـن رو، بـه نظـر مـن توجه 
تاریخـى بـه ادبیـات دورة قاجار کار ارزشـمندى اسـت و من به سـهم خـود از خانم دکتر 

واحددوسـت تشـکر مى کنم. 
بـه نظـر من، هوشـمندى جالبى اسـت که ایـن اثر در جلد نخسـت به نثـر اختصاص 
یافتـه، گرچـه شـاید بتـوان نوعـى تعادل میـان نثر و شـعر دورة قاجـار دید و یکـى را بر 
دیگـرى برتـرى نـداد، امـا به هرحـال نثر مرحلـۀ جدیدى را آغـاز مى کند که در گذشـته، 

پیشینۀ مشـابهى ندارد. 
شـکل گیرى  چگونگـى  و  نمایشنامه نویسـى  و  ترجمـه  روزنامه نویسـى،  بـا  آشـنایى 
آن هـا در ایـن دوران تاریخـى و تحـول آن در مواجهـۀ بـا غـرب و مواجهـه بـا خـود و 
کشـورهایى چـون ترکیـه، هنـد، گرجسـتان و ... بسـیار ارزشـمند اسـت. به بیـان دیگر، 
شـیوة رسـیدن بـه نوعـى هویـت در سـبک نوشـتارى نثر اهمیـت زیـادى دارد کـه باید 
بیشـتر بـه آن پرداخـت. نکتۀ دیگـر این کـه در اغلب کتاب هـاى تاریخ ادبیات، نویسـنده 
فقـط بـه بعضـى از مقوله هایى که در ذهـن دارد مى پـردازد، اما در این کتـاب بخش هاى 
زیـادى از متـون مختلـف ذکـر شـده کـه گرچه بـر حجم کتـاب افـزوده، اما بـه خواننده
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اجـازه مى دهـد کـه نوعى دیـدگاه بیابـد و بتواند براى خود راهبردى در شـناخت سـبک 
نوشـتارى ایـن متـون پیـدا کنـد. بـه واقـع، خواننـده مجـال مى یابـد کـه نمونه هایـى از 
سـفرنامه، نمایشـنامه و... را داشـته باشد و دربارة آن ها بیندیشـد و به ایده اى برسد. البته 
بایـد در نظـر گرفـت که یکـى از دشـوارى هاى تحریر این کتـاب، تعدد و تکثـر آثار دورة 
قاجـار بوده اسـت و این کـه دسترسـى به آن  متـون به دلیل آن که بسـیارى نسـخۀ خطى 
هسـتند و هنـوز بـه صورت منّقحى منتشـر نشـده اند، سـهل نیسـت. بنابرایـن، فراوانى و 
تکثـرى پیـش روى مـا اسـت، همـراه با تنوعـى عجیب و غریـب که هر گوشـه اش حرفى 
دارد و بـه تصـور مـن، محققـان بسـیارى مى توانند از جوانـب گوناگون بـر روى این تنوع 

و علـل و پیامدهایـش کار کنند.
کتـاب  منابـع  بـه  اندکـى  این کـه  نخسـت  دارم:  پیشـنهاد  چنـد  فرصـت  ایـن  در 
اضافـه شـود. یعنـى مثـًال کتـاب تاریـخ روزنامه نـگارى اثـر ناصرالدیـن پرویـن مى تواند، 
آن  طبقه بنـدى  و  مطالـب  فهرسـت  بـه  و  بیفزایـد  بحـث  بـه  را  خوبـى  سرشـاخه هاى 
کمـک کنـد. کتـاب مسـائل سیاسـى عصر قاجـار، تألیـف دکتـر غالمحسـین زرگرى نژاد 
مى توانـد، در تحلیـل انـواع ادبـى قاجاریـه مطمـح نظـر قـرار گیـرد. حیـف اسـت دربارة 
قاجـار و مشـروطه و مقوله هـاى مختلـف سـبکى و گفتمان هـاى موجـود، سـخن بگوییم 
و بـه آثـار دکتـر داریـوش رحمانیـان توجـه نکنیـم. آثار عبـاس قدیمـى قیـدارى دربارة 
تـداوم و تحـول تاریخ نویسـى دوران قاجـار، کتـاب  اسـناد و مکاتبـات تاریخـى ایـران و 
قاجاریـه نیـز مى توانـد بـه غنـاى اثـر بیفزایـد. جمـع آورى اطالعـات و طبقه بنـدى آن ها 
بسـیار دشـوار اسـت، اما مثـًال مکاتبـات تاریخى ایـران را دکتر محمدرضـا نصیرى، دقیق 
کارکـرده بودنـد و در ایـن کتـاب از آن منبـع اسـتفاده نشـده و بایـد دلیل عدم اسـتفاده 

از آن ذکـر مى شـد.
 پیشـنهاد دوم: مخاطـب ایـن کتـاب اسـتادان یـا دانشـجویان تحصیـالت تکمیلـى 
هسـتند. بنابرایـن، برخـى از مباحـث آن کامًال غیر ضـرورى و بى ربـط مى نمایند. فصل ها 
مى تواننـد، مسـتقیم تر بـه اصـل مطلـب بپردازنـد و از حواشـى و مقوله هـاى بى ارتبـاط 
اجتنـاب کننـد. مثـًال ضرورتى نـدارد، دربـارة این که ترك هـا لزوماً مغول نیسـتند، حرف 
بزنیـم. ایـن شـائبه را مى تـوان اصًال در این کتاب پاسـخ نداد و مسـتقیم از اصل  و نسـب 
قاجـار سـخن گفـت و بـس! بهتـر اسـت در بحث هـاى بى مـورد، حذف هاى جـدى انجام 
شـود. مثـًال پیشـینۀ نثـر در دوران ایران باسـتان و یـا لفظ روزنامـه و... . مى شـود از این 

حجم هـا کـم کرد و بیشـتر بـه حوزة بحـث و تحلیـل گفتمـان  پرداخت. 
قاجـار یکـى از دوره هایـى اسـت کـه بـراى بررسـى آن در  پیشـنهاد سـوم: دورة 
کتاب هـاى تاریـخ ادبیـات، نخسـت یـک سـرى مقوله هـاى سیاسـى ـ حکومتـى بحـث 
مى شـود و سـپس، شـاعران و نویسـندگان آن مطرح مى شـود. وقت آن اسـت که در این 
نظـام فکـرى در تاریـخ ادبیـات تجدیدنظـر کنیم. بـراى درك ادبیـات هـر دوره عالوه بر 
مسـائل سیاسـىـ  حکومتـى، بایـد به بحث هـاى اجتماعى و آداب و رسـوم نیـز پرداخت. 

نقد و بررسى کتاب ادبیات ایران در دورة قاجار
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نقد شفاهى

از نظـر مـن بایـد در تاریـخ ادبیـات بابـى را بـاز کـرد و در آن از افکار اجتماعـى مردم هر 
دوره و آداب و رسومشـان سـخن گفـت. 

تفکـر جـارى در میـان عـوام به شـدت در هنـر و ادبیات تأثیـر دارد. بـه همین دلیل، 
جـاى ادبیـات عامیانـه نیـز در کتـاب خالـى اسـت. در ادبیـات عامیانـه که هم  نثـر دارد 
و هـم شـعر، مى تـوان محتـواى بسـیارى از منظومه هـاى دیگـر یـا متـون نثـر رسـمى را 
بهتـر درك کـرد. لـزوم بحث هـاى اجتماعـى در حوزه هـاى مختلـف ایدئولـوژى و قدرت 
و کوچـه و بـازار، حتـى در سـطح اشـاره قابـل انـکار نیسـت. بـه واقـع ادبیات در سـطح 
سیاسـى نمى مانـد. در دوره هـاى غزنـوى و سـلجوقى ادبیـات بـا دربـار و با قـدرت پنجه 
در پنجـه بـود، امـا در دوره هـاى صفـوى و قاجـار نویسـندگى و شـاعرى در میـان مردم 

عامـى رواج یافت. 
نکتـۀ بعـد توجـه بـه هنـر و انواع آثـار هنرى دورة قاجار اسـت که در بسـتر سـنت و 
یـا در مواجهـه بـا فرهنگ هـاى دیگـر پدید آمـده  و تأثیر قابـل توجهى بر انـواع ادبى این 
دوره دارد. در ایـن عهـد هنـر به شـدت بـا ادبیات آمیخته اسـت و بعضى از نویسـندگان و 
شـاعران بـه حوزه هـاى مختلـف هنـرى وابسـتگى دارند و بـا هنرهایى مثل خط، نقاشـى 
و یـا نمایـش کامًال آشـنایى و تبحر دارند. پیشـنهاد مى شـود کـه صفحاتى بـه این حوزه 
اختصـاص یابـد و بـا همیـن رویکـرد، در این کتاب جـاى تصاویر و عکس هایـى که از این 
دوره برجـاى مانـده، خالـى اسـت که البتـه بر حجم کتـاب مى افزایـد، اما به ناچـار براى 

فهـم یـک دوره  مى تـوان از نیـروى بصرى مخاطـب بهترین بهـره را برد. 
آخریـن نکتـه این کـه خواننـدة این کتـاب از تحلیـل نگارنده بهـره اى نـدارد. مثًال در 
توضیـح وجـوه ادبى سـخن تـازه اى وجود نـدارد و با منطقى کـه صرفاً ناقل قـول دیگران 
اسـت، تسلسـل مطالـب از دسـت مـى رود. گاهى به قـول خود نویسـنده، گویـى مباحث 
یـا سانسـور شـده و یـا نوعـى غفلـت رشـتۀ کار را گسسته اسـت. بـراى نمونـه در صفحۀ 
739 عصـر ساسـانیان به سـلجوقیان مى رسـد! پیداسـت کـه فاصله اى شـگرف میان این 
دو دوره هسـت و بحـث، ناقـص و ناتمـام و غفلـت زده جلـوه مى کنـد. به هـر روى، مـن از 
این کتاب بسـیار اسـتفاده کردم. اثر ارزشـمندى اسـت و آرزو دارم که مجلد دوم آن که 

بحـث شـعر باشـد را بخوانـم و بهره مند شـوم. تشـکر مى کنم.

محمود بشیرى:
 بـه نـام خـدا. حقیقتـاً اگـر مـن خـود مى خواسـتم چنیـن 
کتابـى بنویسـم، شـاید از عهـده اش برنمى آمـدم. از خانـم 
دکتر واحددوسـت تشـکر مى کنم و به ایشـان دسـت مریزاد 
زیـادى  زحمـت  اثـر  ایـن  تألیـف  بـراى  چراکـه  مى گویـم؛ 
دورة  منثـور  ادبیـات  دربـارة  این کـه  خصوصـاً  و  کشـیدند 
قاجـار، چنیـن کتـاب کاملى نداشـته ایم. دکتر ذبیـح اهللا صفا 
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در کتـاب تاریـخ ادبیـات خـود، نظـم و نثـر را تـا پایـان دورة صفویه بررسـى کرده اسـت. 
البتـه بـه نثـر قاجـار در دو کتـاب گنجینـه و تحـول نظـم و نثـر فارسـى بـه اختصـار 
پرداخته اسـت، امـا بـه  هرحـال تا کنـون کتابى جامع کـه ابعـاد مختلف نثر عهـد قاجار را 
گـزارش و تحلیـل کنـد، وجـود نداشـته و مى تـوان گفت کـه این اثـر تقریباً این مشـکل 

را حـل و رفـع کرده اسـت. 
اولیـن نکتـه: اصـًال نبایـد از حجـم کتاب ترسـید و مـن از ایـن نظر ایـرادى به کتاب 
وارد نمى دانـم. بـه هرحـال، ایـن دورة ادبـى و تاریخـى دوره اى پرمسـئله اسـت و بدیهى 
اسـت کـه اگـر دربـارة آثـار ادبـى آن بحث کاملـى شـود، حجم کتـاب بیشـتر از این هم 
خواهـد شـد. برخـى منتقـدان بـه حجـم کتـاب و نمونه هایـى کـه بـراى انـواع نثـر ذکر 
شـده، ایـراد گرفته انـد. در حالـى  کـه ذکر نمونه هـا ضرورى اسـت و این نمونه ها هسـتند 

کـه مصادیـق را بـه درسـتى مشـخص مى کنند. 
نکتـۀ دوم بحـث منابـع کتـاب اسـت. نویسـنده مى توانسـت، بـراى قـوت کار خود از 
مآخـذ بیشـترى اسـتفاده کند. کتاب هـاى خوبى دربـارة جنبه هاى مختلف نثـر به لحاظ 
بحـث نـوع و گونه هـاى آن نوشـته شـده که بهتـر بـود، مّدنظر قـرار گیرند. ماننـد کتاب 
نخسـتین رویارویـى اندیشـه گران ایرانـى بـا دو رویـۀ بـورژوازى تمـدن غـرب، اثـر دکتر 
عبدالهـادى حائـرى، اسـتاد فقید دانشـگاه مشـهد کـه وارد بحـث نثر دورة قاجار شـده و 
بـه نکاتـى دربـارة قراردادها کـه در این اثـر آمده، پرداخته اسـت و البته به مـوارد دیگرى 
دربـارة نثـر و انـواع آن نیـز پرداختـه کـه در کتـاب دکتـر واحد دوسـت ذکر نشده اسـت، 
ماننـد جهادنامه هـا؛ جهادنامه ها نوشـته هایى اسـت که بـر اثر جنگ هاى ایـران و روس به 
وجـود آمـد و پیرامـون فتاوى علماى دینـى درخصوص به صحنۀ جنگ و جهاد کشـاندن 
مـردم نوشـته شـد. یکـى از آن هـا که نثر زیبایى دارد و در سـاده شـدن نثـر دوران قاجار 
مؤثـر بـود، جهادنامۀ میرزا عیسـى فراهانى، پدر میرزا ابوالقاسـم قائم  مقام فراهانى اسـت.

نقد و بررسى کتاب ادبیات ایران در دورة قاجار
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نقد شفاهى

اثـر دیگـرى کـه الزم بود دیده مى شـد، مجموعـه مقاالت دکتـر عبدالحسـین زرین کوب 
بـه نـام نـه شـرقى، نـه غربى، انسـانى اسـت. در ایـن اثر نقـدى بر کتـاب از صبا تـا نیما، 
نوشـتۀ یحیـى آرین پـور آمـده کـه داراى نکاتـى دقیـق و عمیـق دربـارة نثـر دورة قاجار 
اسـت. بخشـى از ایـن مقالـه به نقد نمایـش و نمایشنامه نویسـى در دورة قاجـار و نیز نقد 
نمایشـنامه هاى میـرزا فتحعلـى آخونـدزاده (پـدر روشـن فکـرى ایـران) اختصـاص دارد. 
کتـاب دیگـرى کـه بخشـى از مطالـب آن مرتبـط با ایـن بحث اسـت، کتـاب از گات ها تا 
مشـروطیت و گزارشـى کوتـاه از تحوالت فکـرى و اجتماعى درجامعۀ فئودالـى ایران، اثر 

است.  فشـاهى  محمدرضا 
اگـر ایـن آثـار مـورد نظـر نویسـنده قـرار مى گرفـت، پـاره اى از اشـتباهات معمول و 
مخصـوص ایـن دوره در ایـن کتـاب راه نمى یافـت. ماننـد: انتسـاب کتـاب دام گسـتران و 
یـا انتقام خواهـان مـزدك بـه صنعتـى زادة کرمانـى. هرچند صنعتـى زاده نویسـندة خوبى 
اسـت، لیکـن این اثر را ننوشـته بلکـه آن را چاپ کرده اسـت. این اثر از آن میـرزا آقاخان 
کرمانـى بردسـیرى اسـت و نـام آن را در کتاب باسـتان نامۀ خود به عنـوان یکى از آثارش 
ذکـر کرده اسـت. مشهورسـت بـه لحـاظ انتقادهایى که میـرزا آقاخـان از حکومت ناصرى 
داشـته، عمـال بردسـیر حکـم جلـب وى را صـادر مى کنند و او آثار و دسـت نوشـته هاى 
خـود را بـه نـزد پـدر صنعتـى زادة کرمانى بـه امانت مى سـپارد و شـبانه مى گریـزد و به 
عثمانـى پناهنـده مى شـود. بعـد از تـرور ناصرالدین شـاه، دولـت عثمانى میـرزا آقاخان و 
همکارانـش شـیخ احمدروحـى و خبیرالممالک را بـه دولت ایران مى سـپارد و محمدعلى 
میـرزاى مسـتبد ایـن سـه تـن را بـه طـرز فجیعى مى کشـد کـه شـرح آن درکتـاب زیر 
درخـت نسـترن آمده اسـت. صنعتـى زاده گمـان نمى کـرده کـه میـرزا آقاخـان اسـم اثـر 
خود دربارة مزدك بامدادان را در باسـتان نامه که سـرودة منظوم وى اسـت، آورده باشـد. 
البتـه در ایـن کتـاب بـه آثـار صنعتـى زادة کرمانى هم بـه درسـتى پرداخته نشده اسـت. 
اگـر بـه آثـار وى توجـه مى شـد، نـکات خوبـى دربـارة فمنیسـم ارائـه داده مى شـد. وى 
مطالبـى جـدى در قالـب خاطرة ادبـى دربارة ازدواج خـود در تهـراِن روزگار قاجاریه دارد 
و مشـکالت ازدواج جوانـان آن روزگار را بـه تصویـر مى کشـد. او رمانـى بـه نام رسـتم در 
قـرن بیسـت و دوم دارد و در ایـن کتـاب فقط از آن نام برده شده اسـت. بـه نظر من الزم 
بـود، بـه عنـوان تاریـخ ادبیـات، اطالعاتـى از ایـن رمان بـه خواننـدگان داده مى شـد که 

نویسـنده چـرا آن را نوشـته و ایـن مفهـوم و موضـوع را از کجا گرفته اسـت؟
 یکـى دیگـر از منابـع مـورد نیـاز این اثـر، کتاب تاریـخ اجتماعـى ایران اثـر مرتضى 
راونـدى اسـت. به ویـژه جلـد هشـتم آن بـا عنـوان حیات ادبـى مردم ایـران که بـه واقع، 
یـک کتـاب تاریـخ ادبیـات تحلیلى اسـت و مؤلف بسـیارى از مطالـب الزم را بـا توجه به 

دیـدگاه مارکسیسـتى و جزئى نگـر خـود مـورد بحث قرارداده اسـت.
نکتـۀ سـوم: در ایـن کتـاب مسـائل و مطالـب مهمـى ذکـر شـده، اّمـا نویسـنده بـه 
سـادگى از کنارشـان رد مى شـود. ماننـد: مطلبـى کـه درصفحـات 654 و 655 دربـارة 
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هدیـۀ مغـان مطـرح شـده کـه دربـارة تولـد عیسـى مسـیح و مالقات مغـان زرتشـتى با 
حضـرت مریـم نکتـۀ بسـیار جالبـى اسـت و صـواب آن بـود کـه بـه این مسـئله بیشـتر 

مى شـد. پرداختـه 
در کتـاب خطاهـاى عجیبـى  هسـت. مثـًال در مـورد میـرزا آقاخـان کرمانـى، کتـاب 
جنـگ هفتـاد و دو ملـت آمـده، ایـن کتـاب عنوان«جنـگ» نـدارد و عنـوان آن هفتاد و 
دو ملـت اسـت کـه بایـد اصـالح شـود. نمونۀ ایـن ایرادات فـراوان اسـت، نمى دانـم چرا؟ 
یـا مثـًال کتـاب هفتـاد و دو ملـت از آن یعقـوب آژنـد ذکـر شـده، در صورتى  کـه آژند به 
ایـن کتـاب ربطـى نـدارد. حتـى در جایى دیگر اثـر یعقوب آژند به کسـى دیگر منتسـب 
شده اسـت. (صفحـه 1168، شـماره 181). مثالـى دیگـر: کتـاب تاریخ مشـروطۀ ایران از 
آن احمـد کریمـى حـکاك نوشـته شـده (صفحه 1167، شـماره 177)، در حالـى که این 

محقـق چنیـن کتابى نـدارد و...
نکتـۀ چهـارم: ادبیـات دورة قاجـار یکـى از پویاتریـن و زنده تریـن دوره هـاى ادبـى 
اسـت. ادبیـات ایـن دوره از ادبیـات مشـروطه هم پویاترسـت و در واقع، ادبیات مشـروطه 
ثمـرة ادبیـات دورة قاجـار اسـت. این کـه دکتـر واحددوسـت اسـم سـبک بازگشـت را بر 
روى کتـاب خـود نگذاشـته و از عنـوان ادبیات دورة قاجار اسـتفاده کرده اند، کار درسـتى 
اسـت. چـون بازگشـت یـک عنـوان منفـى بـراى ادبیـات دورة قاجار محسـوب مى شـود، 
ولـى اى  کاش در مقدمـه علـت آن را توضیـح مى دادنـد. مرحـوم دکتـر فیـاض در مقدمۀ 
کتـاب تاریـخ بیهقـى چـاپ دانشـگاه مشـهد، بـه ادبیـات دورة قاجـار مى پـردازد و در 
بررسـى ادبیـات ایـن دوره، از عنـوان سـبک بازگشـت اسـتفاده نمى کنـد، بلکـه از آن 
بـا عنـوان سـبک نـو یـاد مى کنـد و مقصـودش از سـبک نو هـم شـاعران و نویسـندگان 
کالسـیک  اسـت، نـه آخونـدزاده و دیگـران. ایـن نکتـه مهم اسـت، چـرا که دکتـر فیاض 
پزشـکى بسـیار تیزهـوش بـوده و انگلیسـى و فرانسـه و آلمانـى مى دانسـته و در زمینـۀ 

فرهنـگ پیشـرو بـوده و سـخن او درخـور توجه اسـت. 
نکتـۀ پنجـم: کاش در ایـن کتـاب از نویسـندگان دسـته بندى دقیق تـرى انجـام 
مى شـد. نویسـندگان ایـن دوره چنـد تیـره و تبارنـد. بعضـى  از آن هـا وابسـتگان بـه 
دربارنـد، ولـى هیـچ نقـد و انتقـادى را نسـبت به دربـار فروگـذار نکرده اند، مثـًال یکى از 
آن هـا کـه در ایـن کتاب نـام برده شـده، اعتمادالسـلطنه (رئیـس داراالنطبـاع ناصرى یا 
همـان وزیـر ارشـاد یـا سانسـور قاجـار) اسـت کـه فـردى فاضـل و دانشـمند و کتاب باز 
بـوده و نثـر زیبایـى داشـته، اما نویسـنده از آثـارش خیلى سـطحى مى گـذرد و تنها نام 
مى بـرد. در حالـى کـه یکـى از آثـار او بـه نـام خوا  ب نامـه یـا خلسـه یـا اسـرار انحطاط 
ایـران کتـاب بسـیار مهمـى اسـت و بـر دوره هـاى بعـدى تأثیـر فـراوان داشته اسـت. 
چندان کـه برخـى از نویسـندگان از ایـن شـیوه الگـو گرفتـه و خواب نامـه نوشـته اند و 
بعضـى  محققـان معتقدنـد که شـاید این اثر، اولین رمان فارسـى باشـد. در این داسـتان 
راوى همـراه ناصرالدین شـاه بـه سـاوه مـى رود و در کنـار آثـار باسـتانى آن جا بـه خواب 

نقد و بررسى کتاب ادبیات ایران در دورة قاجار
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نقد شفاهى

مـى رود و در خـواب به دوران باسـتان مـى رود و بعد دادگاهى ترتیب داده مى شـود و در 
آن همـۀ صدراعظم هـا تحـت عنـوان عامـل انحطـاط، تفهیم اتهـام و محاکمه مى شـوند 
تـا امیرکبیـر، کـه او را هـم خائـن و واجب القتـل مى دانند، چراکـه پدر اعتمادالسـلطنه، 
امیرکبیـر را کشـته و حاجب الدولـه بـه  همیـن سـبب اجـازه یافتـه کـه در دارالفنـون 
درس بخوانـد. راز نوشـتن رمـان خواب نامـه ایـن اسـت کـه درباریـان قاجـار و رقبـاى 
اعتمادالسـلطنه در دربـار و سیاسـت بـه وى طعنـه مى زدند و به  واسـطۀ قتـل امیرکبیر 
توسـط پـدرش، وى را مالمـت مى کردنـد و او از طعنه هـا در رنـج بـوده و مى کوشـد که 
بـه آن هـا پاسـخى دهـد و ایـن رمـان را مى نویسـد و در آن اشـاره مى کند کـه امیرکبیر 
واجب القتـل بـوده و پـدرم حـق داشـته کـه او را کشته اسـت. از ایـن رو، ایـن اثـر را 
مى تـوان در شـمار آثـار تأثرى به حسـاب آورد که نویسـنده نسـبت به سـرزنش ها، یک 
واکنش ادبى از خود نشـان داده اسـت. سـپس، میرزاده عشـقى از این رمان الهام گرفته 
و براسـاس آن، اپراى رسـتاخیز شـهریاران ایران را مى نویسـد و به جاى وزرا پادشـاهان 
را مقصـر انحطـاط معرفـى مى کنـد و معتقـد اسـت کـه خود سـالطین به عنـوان خائن 

و مقصـر باید کشـته شـوند. 
نکتـۀ ششـم: در ایـن اثـر بحـث تاریخـى چنـدان ضرورتـى نـدارد، امـا بیـش از 90 
صفحـه بـه بحـث تاریخـى اختصـاص یافته اسـت. البتـه، مبنـاى بحـث تاریخـى و ذکـر 
تاریـخ بـراى یـک ادیـب، مرجعـى اسـتنادى اسـت. بـه ایـن معنا کـه وقتـى مى خواهیم 
دربـارة یـک اثـر ادبـى سـخن بگوییـم، بایـد ببینیم که سـخن ذهنى اسـت یا درسـت و 
یـا نادرسـت و بـه همیـن سـبب، رجـوع به تاریـخ به عنـوان یک مرجع اسـتنادى اسـت 
کـه سـخن ادیـب را رد یـا تأییـد مى کنـد. در این حـد اگر از تاریـخ اسـتفاده کنیم مفید 
اسـت، امـا در ایـن کتـاب چنین ارتباطى میـان تاریخ و اثر ادبى نیسـت. هـم تاریخ و هم 
جغرافیـا در ادبیـات مؤثرنـد و این کـه در این اثر مباحث جغرافیایى آمده، درسـت اسـت، 
چـرا کـه برخـى از متـون جغرافیایـى در واقـع ادبـى هسـتند و ویژگى هاى ادبـى دارند. 

نکتـۀ هفتـم: بحثـى کـه جـاى آن در ایـن اثر خالى اسـت، تفـاوت نثـر دورة قاجار با 
ادوار پیـش از خـود اسـت. بـه اعتقـاد مـن، از نثـر تقسـیم بندى خوبـى انجام شـده و به 
صـورت نمـودارى نشـان داده  شده اسـت، امـا تفـاوت آن بـا طبقه بنـدى دوره هـاى پیش 
از قاجـار از نثـر همچـون نثـر مرسـل یـا سـاده، نثـر مسـجع و یـا نثـر متکلـف پیچیده، 
ذکـر نشده اسـت. بایـد گفـت کـه در دورة قاجـار مقاله نویسـى رواج نداشـته و در واقـع، 
رساله نویسـى در آن زمـان چیـزى شـبیه مقاله نویسـى امروز بوده اسـت. در تقسـیم بندى  
انـواع نثـر، نقدنویسـى بایـد جداگانـه مطرح مى شـد. یکى از شـاخه هاى نثـر تحقیقى که 
مـا امـروز بـه آن نثـر دانشـگاهى مى گوییم، یعنـى تحریر مقـاالت کـه ویژگى هایى چون 
دقـت، نظـم و ترتیـب، اسـتدالل، مقدمـه، چکیـده و.... دارد، از دورة قاجـار رواج یافـت و 
از نخسـتین کسـانى  کـه ایـن نـوع نثـر را ترویـج داد، محمدعلـى فروغـى اسـت. محمـد 
حقوقـى بـراى نثـر تحقیقـى چنـد شـاخه بـر مى شـمارد، از جملـه تذکره نویسـى. ایـن 
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شـاخه در ایـن کتـاب آمـده، ولـى اندکى بـا تاریـخ تخلیط شده اسـت. در این جـا مقصود 
از تذکـره همـان تاریـخ ادبیات اسـت که بعدهـا مفهوم آن تحـول پیدا مى کنـد، خصوصاً 
از مشـروطه بـه بعـد و اولیـن کسـى  کـه تاریـخ ادبیـات به شـیوة جدیـد را نوشته اسـت، 

رضازاده شـفق اسـت. 
نکتـۀ آخـر: ضرورى اسـت که بحـث روزنامه هـا طبقه بندى مى شـد. بحـث روزنامه ها 
بحث ادبى اسـت و مبناى ادبى دارد. درسـت اسـت ماهیت آن سیاسـى اسـت، ولى یکى 
از بسـترهاى مهـم در گسـترش شـعر و داسـتان و نمایـش، روزنامه هـا و نشـریات اسـت. 

ادبیـات این دوره نیز خارج از سیاسـت نیسـت.  

عیسى امن خانى:
 بـه نام خـدا. سـال ها پیش زمانى کـه دانشـجوى خانم دکتر 
واحددوسـت بودم و سـرکالس ادبیات معاصر ایشـان نشسته 
کتـاب  منتقـد  بعـد  سـال   17 کـه  مى گفتنـد  اگـر  بـودم، 
ایشـان مى شـوم، هرگـز بـاور نمى کـردم ... امـا گویـا امـروز 
چنیـن اسـت و مـن ناقـد کتـاب اسـتادم. من بخـش زیادى 
از عالقـۀ خـود بـه ادبیـات معاصـر را مدیـون دکتـر علیرضا 
مالیـى، اسـتاد گـروه تاریـخ آن سـال هاى ارومیـه و خانـم 
دکتـر واحددوسـت هسـتم و حاال بـدون هیچ تعارفـى مى گویم کـه اینجا نشسـتن برایم

سخت است. 
جـاى ایـن کتاب بسـیار خالـى بود، گرچـه بـه آن نقدهایى هم وارد باشـد. مـا امروز 
دو گونـه نقـد داریـم: یکـى نقـد بنیادیـن، یعنـى نقـدى تنـد و بنیان فکنانه که از ریشـه 
مى زنـد و ایـن نـوع نقـد در روزگار ما که دورة کتاب سـازى اسـت، بى شـمار اسـت و دوم 
نقـدى کـه در اصـل و ریشـه عیبـى نمى بیند و تنها با شـاخ و بـرگ اثر درگیر اسـت. نقد 
بـر ایـن کتـاب از نـوع دوم اسـت، یعنـى به اصل کتـاب نقدى وارد نیسـت جز  تحسـین. 

اگـر نقدى باشـد، به شـاخ و برگ آن اسـت.
درسـت اسـت کـه ایـن کتـاب ادامـۀ کار دکتـر صفـا اسـت، ولـى تفاوت هایـى دارد. 
مثـًال صفـا نـگاه ژانـرى نـدارد، حـال آن کـه در کتـاب حاضـر نـگاه ژانرى مسـلط اسـت. 
ایـن کتـاب در بحـث سیاسـى و توجـه بـه تحوالت سیاسـى به کار صفا شـبیه مى شـود، 
ولـى در حـوزة بررسـى متـون نـگاه ژانـرى دارد، یعنـى آثـارى در حوزه هـاى مختلـف را 
ذکـر مى کنـد و قواعـد سـاختارى و یـا ویژگى هـاى آن هـا را بیـان مى کنـد. در کنـار این 

محاسـن بـه چنـد نکتـه و پرسـش و پیشـنهاد اشـاره مى کنم.
 ایـن اثـر داراى بخـش تاریـخ اسـت، پـس ناگزیر بعضـى ایـرادات تاریخى نیـز دارد. 
ماننـد: جایـى کـه سـخن از تعصـب نادرشـاه اسـت و این کـه او همچون صفویان نسـبت 
بـه اهـل تسـنن تعصـب داشته اسـت. در حالـى  کـه واقعیـت تاریخـى عکس این اسـت و 

نقد و بررسى کتاب ادبیات ایران در دورة قاجار
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نـادر مى خواسـت تـا حـد زیـادى ایـن تعصبـات را کـم کنـد و کـرد. یـا مثـًال در بخـش 
عهدنامه هایـى کـه بـه ایـران آسـیب زدنـد، از عهدنامـۀ ارزنه الروم نـام برده مى شـود. در 
حالـى کـه ایـن عهدنامـه کامًال به نفع ایـران بوده و قابـل قیاس با ترکمانچاى و... نیسـت 
و یـا به کارگیـرى واژة دولـت قاجـار؛ دولـت یـک واژة مدرن اسـت و باید حکومـت قاجار 
بـه کار مى رفـت. یـا در صفحـات 70 و 85، بـه جاى واژة صـدارت، اصطـالح وزارت به کار 

رفتـه، در حالـى کـه در آن دوره صدراعظمـى بوده اسـت. 
در بخـش تاریخـى، نکتـۀ دیگـر این کـه خواننـده احسـاس مى کنـد، در ایـن کتـاب 
نـگاه چـپ حاکـم اسـت. نـه این که نویسـنده بـه عمد چنیـن قصدى داشـته باشـد، ولى 
منابعـى کـه از آن هـا اسـتفاده شـده، چنیـن نگرشـى را بـه کتـاب تحمیـل کرده اسـت.  
مثـًال ذکـر این کـه «جامعـۀ ایـران فئودالـى اسـت»؛ «مشـروطه حرکتى اسـت از سـمت 
فئودالیسـم بـه سـمت دورة معاصر» و «ادبیات در دسـت یک طبقه خاص بـود» و ... این 
گزاره هـا احکامـى مارکسیسـتى اسـت و متأثـر از آثـار کسـانى چـون رواندى یا فشـاهى 
کـه چـپ بودنـد. پیشـنهاد من این اسـت که بـا دقـت در انتخاب منابـع، از ایـن رویکرد 
فاصلـه گرفته شـود. مثًال اسـتناد بـه کتاب هایى مانند تاریـخ ایران پیش از سـرمایه دارى 
اثـر عبـاس ولـى و اقتصاد سیاسـى ایـران در دورة معاصر اثـر همایون کاتوزیـان مى تواند، 

بـراى نیـل بدیـن هـدف مفید باشـد. ایـن  دو اثـر از نگاه چـپ عبـور مى کنند.
در ایـن کتـاب برخـى اشـتباهات ادبـى نیـز وجـود دارد. ازجملـه: در صفحـۀ 952 
کتـاب  داراى  تنهـا  مراغـه اى  شـده،  بـرده  نـام  مراغـه اى  زین العابدیـن  رسـاله هاى  از 
معـروف سـیاحت نامه اسـت و اگـر رسـاله اى دارد، مـن از آن بى خبـرم. یـا ذیـل عنـوان 
طنزنویسـان نـام میرزاجهانگیرخـان آمده. در حالى که او خود نویسـنده نبوده اسـت. یا از 
نمایشـنامه هاى ملکـم خـان سـخن به میـان مى آید. حـال آن که دکتر واحددوسـت خود 
ذکـر کرده انـد کـه احتماالً ایـن نمایشـنامه ها از ملکم خان نیسـت و قاطبۀ پژوهشـگران 

مى گوینـد کـه ملکـم نمایشنامه نویسـى نکرده اسـت. 
دربـارة منابـع دوسـتان مفصـل سـخن گفتنـد، بـه اختصـار بایـد گفـت که مثـًال در 
بخش هایـى از کتـاب کـه بـه تاریـخ عثمانـى مربـوط اسـت، نویسـنده بـه کتاب نفیسـى 
ارجـاع مى دهنـد کـه قدیمـى اسـت و بـه آثار تـورج اتابکـى و حسـن حضرتـى در حوزة 
تاریـخ عثمانـى و تاریـخ ترکیۀ نویـن و یا کتـاب چهارجلـدى امپراتورى عثمانـى که آثار 

ارزشـمندى در ایـن حـوزه هسـتند، اشـاره اى  نمى کنند.
ایـن کتـاب محاسـن فراوانـى دارد و همین کـه نویسـنده اى چنـدان وقـت مى گـذارد 
و چنیـن کتـاب حجیـم و سرشـار از اطالعاتـى را مى نویسـد، بسـیار ارزشـمند اسـت، اما 
ضعـف ایـن اثـر نـگاه تاریخـى  و آن هـم از نـوع وقایع نویسـى (و نـه تحلیلى) اسـت. مثًال 
در کتـاب هیـچ اشـاره اى بـه اندیشـه ها و ایدئولوژى هـاى دورة قاجـار نمى شـود. دورة 
قاجـار به ویـژه اواخـر آن، روزگار جـوالن ایدئولوژى هاسـت و هـر نـوآورى  در ایـن دوره 
متأثـر از اندیشـه ها اسـت و طبیعتـاً توجه به ایـن آموزه هـا در کتابى دربـارة ادبیات دورة 
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قاجـار ضـرورت دارد. مثـًال وقتـى  که نثر سـاده مى شـود یا طنزنویسـى در ایـن دوره اوج 
مى گیـرد، اولیـن سـؤال این اسـت در اواسـط دورة قاجـار کدام اندیشـه  ذهـن ایرانیان را 
تسـخیر مى کنـد و کدام جهان بینى سـبب مى شـود، جامعـه اى که طنزنویسـان آن چون 
عبیـد زاکانـى معـدود بوده انـد و مردمانـى چنـدان طنـاز نداشـته، بـه یک باره بـا ازدحام 
طنزنویسـان روبـرو  شـود و یـا مثـًال چـرا خاطره نویسـى در ایـن دوره شـکل مى گیـرد؟ 
و یـا ایرانیانـى کـه معمـوالً چنـدان عالقـه اى بـه روزنامه نـگارى نداشـته اند، یک بـاره بـه 
روزنامه نـگارى توجـه نشـان مى دهند؟ براى پاسـخ به این پرسـش ها بایـد از وقایع نگارى 
فاصلـه گرفـت و بـه تاریـخ اندیشـه و تـردد ایدئولوژى هـا در ایـن دوره توجه کـرد. ضعف 
کار دکتـر صفـا نیـز همین اسـت کـه دربارة وقایع مى نویسـد. مثـالً در جلدى کـه دربارة 
دورة صفویـه اسـت، دربـارة عثمانـى 30 تـا 40 صفحه مى نویسـد، اما کسـى به درسـتى 
درنمى یابـد کـه ایـن بحث ها براى روشـن شـدن چه مسـئله اى اسـت و... بـه اعتقاد من، 
نقـش ایدئولوژى هـاى رایـج در دورة قاجـار بسـیار مهم اسـت. البته، منظـور از ایدئولوژى 
یـک نظـام فکـرى و جهان نگـرى اسـت. چگونـه نظـام فکـرى سـنتى  کـه خاطره نـگارى 
یـا زندگى نامه نویسـى را نمى پذیـرد و طنـز و طنز نویسـى چنـدان برایـش جالـب نیسـت 
(مثـًال ناصرخسـرو مى گویـد: خنـده از بى خـردى خیـزد چـون خنـدم/ کـه گرفته اسـت 
خـرد سـخت گریبانـم) ناگهـان بـه جایـى مى رسـد که طنزنویسـى بـه جریـان اصلى آن 
تبدیـل مى شـود و کسـى چون دهخدا که در طنز سـرآمد اسـت، رخ مى نمایـد؟ ضرورى 
اسـت کـه به بررسـى و شـرح این تحـوالت و پیدایـش ژانرهاى تـازه و نقش اندیشـه ها و 

ایدئولوژى هـاى نویـن در نوآورى هـاى ادبـى پرداخته شـود.
یـاد مى کنـم از مرحـوم دکتر مهدى رهبرى، اسـتاد علوم سیاسـى دانشـگاه مازندران 
کـه در کتـاب مشـروطۀ نـاکام فصلـى را بـه معرفـى جریان هـاى فکـرى و سیاسـى عصر 
قاجـار و مشـروطه چـون جریـان لیبرالیسـم یـا جریـان سوسـیال دموکراسـى اختصاص 
داده اسـت. آفریننـدگان آثـار ادبـِى ایـن دوره نیـز غالبـاً بـه یکـى از ایـن جریان هـا تعلق 
دارنـد و از اصـول آن در نوشـتن و .... تبعیـت مى کننـد. بـراى نمونـه، آخونـدزاده در 
مکتوبـات خویـش آشـکارا مى گویـد کـه لیبرالیسـت اسـت و اصطالحـات جدیـد آن را 
تعریـف مى کنـد. آقاخـان کرمانـى مى گوید که مـن لیبرالم بـا آن که تفکر ناسیونالیسـتى 

نیـز دارد. دهخـدا و محمدامیـن رسـول زاده نیـز سوسـیال دموکرات هسـتند. 
 در ایـن دوره جریـان ساده نویسـى به راه مى افتد و نویسـندگان و منتقـدان از ضرورت 
آن سـخن مى گوینـد. امـا چـرا ساده نویسـى در ایـن دوره شـکل مى گیـرد؟ بـراى نمونه، 
در رسـالۀ  ایـراد آخونـدزاده گفتگویى خیالى میـان وى با رضاقلى خان هدایت، نویسـندة 
تاریـخ ناصـرى بازگـو مى شـود. آخونـدزاده چنـد جـا بـر هدایـت ایـراد گرفته کـه این ها 
چیسـت کـه نوشـته اى؟ هدایـت مى گویـد: تاریـخ اسـت. آخونـدزاده مى گویـد: تاریـخ 
اسـت، ولـى همـه اش شـعر اسـت و تـو بـراى رعایـت قافیـه و سـجع وقایـع تاریخـى را 
تحریـف کـرده اى. آخونـدزاده در ادامه مى پرسـد: آیا فـالن کار اتفاق افتاده بـود؟ هدایت 

نقد و بررسى کتاب ادبیات ایران در دورة قاجار
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مى گویـد: نـه. مى گویـد: پـس بـراى چـه تـو ایـن را آورده اى؟ مى گویـد: خواسـتم قافیه 
درسـت دربیایـد. آن جـا آخونـدزاده مى گویـد کـه این هـا را رهـا کنیـد.  آخونـدزاده یک 
لیبـرال اسـت و لیبرالیسـم از پیـروان خـود مى خواهـد، ذهـن خـود را از انقیـاد دیـن و 
سـنت ها رهایى بخشـند و هر آن چه که ممکن اسـت، ذهن را از مسـیر درسـت منحرف 
سـازد، بـه کنـارى نهنـد. مصـداق ایـن امـر در عالـم ادبیـات قافیه اسـت، چـون ذهن را 
همچـون ذهـن هدایـت به هـر جا که مى خواهـد، مى برد و آن را اسـیر خویش مى سـازد. 
از ایـن رو، آخونـدزاده و ملکـم خـان معتقدند که اگر مى خواهید ادبیات درسـتى داشـته 
باشـید، اولیـن کار ایـن اسـت کـه ذهـن  را از  اسـتبداد قافیه رها سـازید و قافیه اندیشـى 
را کنـار بگذاریـد. این جاسـت کـه آخونـدزاده یکـى از مبلغـان ساده نویسـى مى شـود و 
ملکم خـان در رسـالۀ معـروف شـیخ و وزیـر از ضـرورت ساده نویسـى سـخن مى گوید. آیا 
میـان ایـن تـالش بـراى سـاده نویسـى بـا ایدئولـوژى آخونـدزاده و ملکم خـان و دیگران 

ارتباطـى وجـود ندارد؟ حتمـاً دارد.  
در دورة قاجـار خاطره نویسـى پررنـگ اسـت، چـرا که میـان آن با لیبرالیسـم ارتباط 
معنـادارى وجـود دارد. خاطره نویسـى یعنـى پرداختـن و توجـه بـه فـرد و ایـن دقیقـاً با 
فردگرایـى لیبرالیسـتى مرتبط اسـت. انسـان سـنتى به تعبیر ارسـطو بـدون اجتماع معنا 
نـدارد. حـال آن کـه بـا دورة مـدرن و ایدئولوژى هایـى چـون لیبرالیسـم، فردیـت معنـا 
مى یابـد و ژانـر جدیـدى چـون خاطره نویسـى شـکل مى گیـرد. بنابراین، به دلیـل ارتباط 
میـان آموزه هـاى رایـج در عصـر قاجـار و نوآورى هاى ادبـى آن دوره و نسـبت میان آن ها 

پیشـنهاد مى کنـم کـه صفحاتـى از ایـن کتاب بـه ذکر ایـن اندیشـه ها اختصـاص یابد.  
آخریـن نکتـه این کـه برخـى ژانرهـاى ادبـى دورة قاجـار در کتـاب نیامده اسـت و 
مى تـوان بـه ایـن کتـاب چند ژانـر دیگـر را افـزود. مثـًال خواب نامه هـا که دکتر بشـیرى 
فرمودنـد و یـا ژانر جنایى که بذر آن در دورة قاجار کاشـته شـد و خاسـتگاه آن این دوره 
اسـت. چنـد مـاه قبل از آغـاز پادشـاهى رضاشـاه، کتاب صـادق ممقلى شـرلوك هلمس 
ایـران، بـه قلـم کاظـم مستعان السـلطان چـاپ مى شـود. ایـن داسـتان سـرآغاز ادبیـات 
جنایـى بـه عنـوان یـک ژانر تـازه در ایران اسـت. در مبحث انـواع نثر این کتـاب، جریان 
بسـیار قدرتمنـد سره نویسـى نیـز نادیـده گرفتـه شده اسـت. جالل الدیـن میـرزاى قاجار 
کـه نامـۀ باسـتان را به نثـرى عـارى از واژگان عربى مى نویسـد و یـا آقاخـان کرمانى که 
بارهـا از لـزوم زدودن و خالص کـردن زبـان سـخن گفته اسـت، از آِن ایـن دوره هسـتند. 
جریـان سره نویسـى در عصـر قاجـار شـکل مى گیـرد و در دورة پهلـوى بـه اوج مى رسـد. 
خاسـتگاه  آن عصـر قاجـار اسـت و بایـد در کتابى که دربـارة نثر دورة قاجار اسـت، به آن 

اشـاره شـود. سپاسگزارم.

مهوش واحددوست:
 با توجه به مسائل مطرح در نقد این کتاب، به طور اختصار ذکر چند نکته را الزم مى دانم:



35021

ـــــــــ ۵   ، ـــ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱۳۹۸

1) آوردن موضوعاتـى غیـر از مسـائل تاریخى و اوضاع سیاسـى و اجتماعـى در مقدمه، از 
قبیـل آداب و رسـوم دورة قاجار بسـیار گسترده اسـت و کتاب جداگانـه اى را مى طلبد.2) 
پرداختـن بـه هنـر و انـواع آن در دورة قاجـار نیـز بسـیار جالب اسـت، اما بحـث دیگرى 
را مى طلبـد.3) این کـه جـاى عکـس و تصویـر در کتـاب خالـى اسـت، کامـًال درسـت 
اسـت، ولـى حجـم کتـاب و محدودیـت صفحـات ایـن امـکان را نـداد. در صـورت رفـع 
مشـکالت کاغـذ و چـاپ حتمـاً در نظـر گرفتـه خواهـد شـد .4) در مـورد محدودیـت 
منابـع بایـد عـرض کنـم: در طـول این ده سـال از زمان پیشـنهاد بـراى چـاپ، داورى و 
در نهایـت چـاپ، بـه یقیـن کتاب هـاى جنبـى زیـادى بـه چـاپ رسیده اسـت کـه کتاب 
حاضـر زیـر چـاپ بـود. اگر روند چـاپ یک کتاب بـه طور معمول یک یا دو سـال باشـد، 
ایـن کتـاب اکنـون بایـد چـاپ سـوم و چهارمـش مى بود، نـه چـاپ اول. متأسـفانه وضع 
چـاپ و نشـر بـا ایـن حجم کتاب در کشـور مسـاعد نیسـت. 5) در مـورد انتخـاب منابع 
تاریخـى منـدرج در مقدمـه، باید گفـت: برخالف کتاب هـاى مربوط به ادبیـات این دوره، 
منابـع تاریخـى، اجتماعـى و سیاسـى زیـادى بـراى دورة قاجـار وجـود دارد و سـلیقه ها 
در انتخـاب آن هـا متفـاوت اسـت. مـن بـا مشـورت بـا چنـد نفـر از اسـاتید گـروه تاریخ، 
منابـع مذکـور در ایـن کتـاب را برگزیـدم. 6) مطرح کـردن موضوعات مربوط به مسـائل 
فمنیسـتى در دورة قاجـار، در عیـن جذابیـت بحث دیگـرى را مى طلبد. بـه طورکلى، در 
دوره قاجـار قلـم در دسـت مـردان بـوده، گرچه کـه محتواى بعضـى از آثـار در ارتباط با 
مسـائل فمنیسـتى بوده اسـت. 7) متأسـفانه، در حروف چینى در فهرسـت منابع در یکى 
دو مـورد جابجایـى رخ داده کـه امیـدوارم در چـاپ بعـدى اصـالح شـود. 8) همان طـور 
کـه پیشـتر عـرض کـردم، پرداختن محدود بـه تاریخ و اوضـاع اجتماعى و سیاسـى دورة 
قاجـار در مقدمـه الزم بـود. گرچـه ممکن اسـت با سـلیقۀ گروهـى موافق نباشـد. 9) در 

نقد و بررسى کتاب ادبیات ایران در دورة قاجار
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نقد شفاهى

مقدمـه در بخـش تاریخى، مسـائلى اسـت که نظرهـاى متفاوتى در آن حـوزه وجود دارد. 
بـراى مثـال تعصـب نادر نسـبت بـه اهل تسـنن، گاهـى در روایـات تاریخى نمى تـوان با 
قاطعیـت اظهـار نظـر کـرد. بـه طورکلـى، در بخش تاریخـى بـدون اظهار نظـر فقط نقل 
قـول کـرده ام و پذیرفتـن یـا نپذیرفتـن بـه عهدة خواننـده واگـذار شده اسـت. 10) طرح 
مباحـث ایدئولـوژى و جریانـات فکـرى مطـرح در دورة قاجـار نیـز در عیـن جذابیـت، به 
دالیلـى نوشـتۀ دیگـرى را مى طلبـد.11) بـه طـور کلـى، دیدگاه هـا در مـورد این گونـه 
کتاب هـا متفـاوت اسـت. متأسـفانه، بـه دلیل عدم وجـود آثـارى در زمینۀ ادبیـات و نقد 
مربـوط بـه دورة قاجـار هـر صاحب نظـرى با توجـه به زمینـۀ مطالعات خـود از این کتاب 

انتظـار دارد. ایـن اثـر یک سرچشـمه و آغاز اسـت. 
تشـکر مى کنـم از خانـم دکتـر حسـینى کـه ایـن کتـاب را مـورد نقـد قـرار دادنـد 
و از همـکاران محتـرم، دکتـر فقیـه، دکتـر بشـیرى، دکتـر امن خانـى و از جنـاب آقـاى 
محمدخانـى و دیگـران کـه بـر من منت گذاشـتند و تشـریف آوردنـد، از همـه بزرگواران 
تشـکر مى کنـم و تشـکر ویـژه از مهنـدس ارجمنـد و آقـاى راثـى از ویراسـتاران توانمند 

کـه واقعـاً براى ایـن کتـاب زحمت کشـیدند.

مریم حسینى: 
مـن هـم از دوسـتان عزیـزى کـه در ایـن جلسـه شـرکت کردنـد، سپاسـگزارى مى کنم. 
ایـن نشسـت ها که بـه بهانۀ انتشـار کتابى شـکل مى گیرد، خـود محلى براى تبـادل نظر 
و آراى دوسـتان متخصـص در حوزه هـاى مختلـف اسـت. مـن از بیانـات بزرگوارانـى کـه 
در جلسـه حضـور دارنـد، اسـتفاده کـردم. بـه نظر مى رسـد، ضـرورت تألیـف کتاب هایى 
بیشـتر دربـارة دوره قاجـار احسـاس مى شـود. یکـى از دانشـجویان دکترى ما کـه اکنون 
در ایـن جلسـه نیـز حضـور دارنـد، در حـال مطالعـه بـر روى متون منثـور عرفانـى دورة 
قاجـار هسـتند. متونـى کـه کتـاب ادبیـات دورة قاجـار اصـًال فرصـت پرداختن بـه آن را 
نداشـته و ضـرورى اسـت کتاب هـاى متعـددى نگاشـته شـود تا متـون متنـوع منظوم و 
منثـور ایـن دوره معرفـى و بررسـى شـوند. همچنیـن، حوزه هاى دیگرى هم که دوسـتان 
اشـاره کردنـد، مثـل خواب نامه ها، داسـتان هاى جنایـى و عاشـقانه، رساله نویسـى و انواع 
دیگـر. بـر اسـاس سـخنان همکارانـم بـه نظـر مى رسـد، ضـرورت تدویـن کتاب شناسـى 

کتاب هایـى کـه دربـارة دورة قاجار نوشـته شـده، به شـدت احسـاس مى شـود. 


