
 

 

  فصلنامه تخصصي سبك شناسي نظم و نثر فارسي(بهار ادب)

  پژوهشي-علمي

  22شماره پياپي-1392زمستان-شماره چهارم-سال ششم

  

  ايهگامي به سوي بهبود حوزه: ادبيات فارسي نقد پانزده عنوان از كتابهاي تاريخ

  پژوهشي و آموزشي
  )363-383(ص

  8(نويسنده مسئول)مرتضي حيدري

  10/6/92مقاله:تاريخ دريافت 

  4/8/92تاريخ پذيرش قطعي:

  چكيده: 

گاه پژوهشهاي گوناگون بوده است و هر پژوهشگري ناگزير تاريخ، نقطة آغاز و تكيه           
اند، با رويكردي است براي ارائة رهيافتهاي نوين خويش، به راهي كه متقدمان درنورديده

» زگار خودتاريخ و رو«دي متناسب با ديالكتيك انتقادي بنگرد. هر نسلي، بايد قرائت و برآين
را ارائه دهد و از پيشينة فرهنگي خود پاسداري كند. نگارش تاريخ ادبياتي نوين، همگام با 

  دگرگونيهاي امروزين جهاني، از رسالتهاي سنگين پژوهشگران ايراني است.
ه عنوان از مهمترين كتابهاي نگارنده، اين مقاله را با همين هدف نگاشته است و پانزد          

اند، در بوتة نقد قرار داده تا تاريخ ادبيات فارسي را كه نويسندگان خارجي و ايراني نوشته
اي است ارزشمند براي نگارش تاريخ هاي پژوهشگران پيشين را كه تجربهآزمونها و خطا

بندي اده و طبقهادبياتي نوين، ارائه دهد. نبودن مباني نظري مشخّص دربارة ماهيت، م
زدگي، غفلت از سخنوران زن و ادبيات فولكلور و قومي ايراني، تاريخهاي ادبي، ايدئولوژي

شيفتگي و به كناره راندن ادبيات منثور، انبوهيِ شاعران و نويسندگان دست چندم كه شعر
دبي، و ا نگري به جريانهاي تاريخيعرصة تحليل و استنتاج را بر مؤّلف تنگتر كرده، موازي

اي ههاي قديم فارسي، لغزشهاي خوانشي در نسخهداوريهاي كلّي و بدون دقّت برآمده از تذكره
-خطّي و انتساب آنها به صاحبانشان، نبودن نگرش تطبيقي در آثار پژوهشگران ايراني و كژ

فهمي پژوهشگران خارجي و برداشتهاي اشتباه آنان از زبان فارسي از مهمترين كاستيهاي 
-دهاي پژوهش خود، پيشنهااريخ ادبياتهاي پيشين است. نگارنده، در پايان، بر اساس يافتهت

هايي را در دو محور پژوهشي و آموزشي براي فراهم شدن بستر نگارش تاريخ ادبياتي نوين 
  ارائه كرده است.

  ي.   هاي ادبتاريخ ادبيات فارسي،  نقد و ارزيابي، انواع ادبي، ژانر  ها:واژهكليد

                                                
 (MortezaHeydari.58@gmail.com). استاديار گروه زبان و ادبيات فارسی دانشگاه پيام نور  ٨ 
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  مقدمه: -الف    

  كلّيات - 1

اي براي فرزانگي و ديرپايي دانش و تاريخ ادبيات، شناسنامة فرهنگي يك مّلت و سنجه     
توان همة ويژگيهاي كّلي آگاهي در يك سرزمين است. با مطالعة تاريخ ادبي كشوري، مي

به پرستاري ادبيات در رواني، اخالقي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي و علمي آن كشور را كه 
اي از ارزشهاي گذار زمان از دستبرد زمانه در امان مانده، بررسي كرد و به شناخت شايسته

پايدار يا دگرگون شدة يك فرهنگ دست يافت. از همين رو است كه پژوهشهاي علمي و 
ّلت هايي است كه ماية مباهات يك مروشمندانه در حوزة تاريخ ادبيات، از جملة دستاورد

دار گذشتگان است، پاسداري هوشيار ميگردد و به همگان مينماياند، نسلي كه اكنون ميراث
براي نمايش ديرينگي و ديرپايي انديشة پدران و مادران خود در جهان امروزي است. نگارش 
تاريخ ادبيات علمي و روشمند در هر فرهنگ و زباني، نشان دهندة ميزان آگاهي و ادراك 

فرهنگ و زبان از گذشته و حال و پيشنگري دربارة آيندة خود است و همة ساكنان آن 
پژوهشهاي ادبي، در بطن تاريخ ادبيات پرورده ميشود. اغراق نيست اگر ادعا كنيم، اصليترين 
معيار براي سنجش ارزش پژوهشهاي ادبي يك مّلت، داشتن نگرش علمي به مقولة تاريخ 

تاريخ ادبيات بخشي از تاريخ تمدن است. «تحقيقي است. ادبيات و تأليف تاريخهاي ادبي 
ادبيات هر قومي جنبه و نمايي از حيات آن قوم و مّلت است. همة حركت افكار و عواطف كه 

شود و، عالوه بر ها جايگزين مييابد يا در نهادهاي سياسي و اجتماعي دنباله ميدر رويداد
هايي كه نتوانند تحّقق يابند در آن ثبت شده ا و رؤياهآميز و رنجآن، همة حيات دروني اسرار

). 157نگاري، سميعي: ص روش تاريخ ادبيات (گزارش آراي گوستاو النسون دربارة» است.
هايي كه در تاريخ ادبيات فارسي، عربي، تاجيك و افغان بر سر هويت مّلي اگر به جنجال«

وجود دارد دّقت كنيم، نقش تاريخ ادبيات را بزرگاني مثل رودكي، مولوي، ابن سينا، فارابي 
مييابيم. ... تاريخ ادبيات ذاتاً با موضوع هويت گره در شكل دادن به هويت ملّي به وضوح در

دبيات، (تاريخ ا» ساز ميشود.خورده است و گاه تو در تويي هويتها براي مورخ ادبي بسيار مشكل
نقطة آغاز و انجام همة پژوهشهاي ادبي است. نقطة تاريخ ادبيات ). «6هويت مّلي، فتوحي: ص 

آغاز است؛ به اين معني كه هر پژوهشگر يا منتقدي در نخستين گام براي يافتن اّطالعات 
الزم دربارة موضوع پژوهش خود به تاريخ ادبيات مراجعه ميكند تا جايگاه موضوع پژوهشش 

 اريخ ادبيات نقطة پايان پژوهشهاي ادبيرا در تاريخ، و نسبت آن را با ديگر مسائل بشناسد. ت
هاي پژوهش ادبي وارد تاريخ ادبيات ميشود. ترين دستاوردنيز هست؛ به اين معني كه معتبر

، هاي نقد ادبي، مثل نقد تكوينيشناسي گرفته تا اغلب شاخهاغلب پژوهشهاي ادبي، از سبك
خ ادبيات نگر مستقيماً با تاريريخينقد تفسيري، مطالعات بينامتني، نقد هرمنيوتيك و نقد تا
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 شناسي، مطالعات فرهنگيمربوطند. حتّي پژوهشهاي علوم انساني، مثل پژوهش در تاريخ زيبا
  ). 4(همان: ص » و اجتماعي، همه به وجهي با تاريخ ادبيات سر و كار پيدا ميكنند.

  بيان مسئله  –2

ديناميكي دارد؛ يعني نسلهاي گوناگون باليده در دامان نگاري، ماهيتي پويا و تاريخ ادبيات     
يك فرهنگ و تمدن، نيازمند تاريخ ادبياتي فراخور گفتمانهاي روزگار خود هستند. در ايران، 
نيز نزديك به يك سده است كه از نگارش نخستين تاريخ ادبيات به قلم هرمان اتة آلماني، به 

ازه زماني پژوهشگران فرنگي و ايراني ديگري نيز به اين مفهوم امروزي آن، ميگذرد و در اين ب
از شناسي و مطالعات فرهنگي، نيهاي نوين نقد ادبي، سبكاند. با پيدايش نظريهمهم پرداخته

به نگارش تاريخ ادبياتي نوين بيش از پيش احساس ميشود. براي اينكه بتوانيم به اين نياز 
 ر، بايد در نخستين گام با نگرشي انتقادي به پژوهشهايناگزيمبرم فرهنگي پاسخگو باشيم، به

ري تگرانقدري كه نتيجة سالها رنج و تالش فداكارانة پيشينيان است، چارچوب پيراسته
تر ممكن گردد. پژوهش حاضر، طرّاحي كنيم كه به ياري آن تأليف تاريخ ادبياتي روشمندانه

هاي روشن و تاريك ارزيابي نقطه گامي است به سوي اين هدف و در پي آن است تا با
  نگاري بگشايد.تاريخهاي ادبي گذشته، افقي فرا روي پژوهشهاي نوين تاريخ ادبيات

  پيشينه و اهميت پژوهش حاضر – 3

در دو دهة گذشته، خوشبختانه، ارزيابي تاريخهاي ادبي ايران در دستور كار دلسوزان      
ته است كه نگارنده از آنها سود برده و ديدگاههاي فرهنگ و تاريخ اين مرز و بوم قرار گرف

مطرح شده در آنها را پيش چشم خود داشته است. اين پژوهشهاي انتقادي كه در قالب كتاب، 
نگار ادبي خواهند بود. نگارندة اين اند، راهگشاي هر تاريخرسالة دانشگاهي و مقاله ارائه شده

حة مستقيم كار خود قرار داده كه در منابع و مĤخذ فرساييها را سرلوگفتار، برخي از اين قلم
خود به آنها اشاره كرده و برخي ديگر را در پانوشتهاي گفتار خود يادكرده است. از ميان همة 

اب  از دكتر محمود فتوحي و كت» نظرية تاريخ ادبيات«اين كوششهاي ارجمند، بايد براي كتاب 
ز نويسندگان، جايگاهي ويژه قائل بود. اين دو كتاب، به كوشش جمعي ا» دربارة تاريخ ادبيات«

هاي فرنگيان و مشكالت فرا روي آنان در نگارش اي را از رهگذر توجه به نظريهافقهاي تازه
ف اند. پژوهشهاي ديگر، عمدتاً به توصيتاريخ ادبيات كشورشان، براي پژوهشگران ايراني گشوده

و ديدگاههاي انتقادي آنان، هم پشتوانة نظري راهگشايي اند ساختمان تاريخهاي ادبي پرداخته
  هاي زير را در بر ميگيرد: هاي آن، نكتهندارد. پژوهش حاضر، ويژگيهاي مثبتي دارد كه محور

گوييهاي نگاهي گذرا به مهمترين تاريخهاي ادبي ايران و پرهيز از زياده .1
 .شناسانه ميشودتوصيفي كه مانع ارزيابيي  روش

اي از كتابهاي تاريخ ادبيات هاي تازههاي پژوهشي و نكتهشيوه تأكيد بر .2
 .ايران كه تاكنون از قلم افتاده بوده است
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پرهيز از معرّفي دوبارة آثاري كه نگارنده، پژوهشهاي ديگران را در آن موارد  .3
 .اي به آنها نكرده استبسنده ديده و مگر به فراخور حال و با ذكر منبع اصلي، اشاره

د و انً منتشر شدهارزيابي چند كتاب ديگر در حوزة تاريخ ادبيات كه اخيرا .4
 .نگارنده نقدي از آنها را در جايي نديده است

داشتن چيدماني در ارزيابيها كه سرانجام آن، سرآغازي براي پژوهشها و  .5
  .        هاي آموزشي نوين باشدرويكرد

  هاي پژوهشفرضيه – 4 
ادبي  اند، تحت تأثير تاريخهايكه نويسندگان ايراني نوشتهتاريخ ادبياتهايي  .1

هاي نويسي بر پژوهشنويسندگان اروپايي بوده، با اين تفاوت كه ساية سنّت تذكره
اند الگوهاي روشمندانة غربيها را بپرورانند و نتوانسته و ايرانيان سنگيني كرده

  .گسترش دهند

سرگرداني و بيسرانجامي آشكاري با مطالعة كتابهاي تاربخ ادبيات فارسي،  .2
به خواننده سرايت ميكند، زيرا فصلها و بخشهاي اين كتابها بدون دّقت علمي در 

 .اندشناخت مواد و مصالح ادبي طرّاحي شده

با مطالع لغزشهايي كه در تاريخهاي ادبي پيشين راه يافته، ميتوان طرح  .3
هايي داد كه كاستيهاي پژوهشي نگارش تاريخ ادبيات نويني را ارائه كرد و پيشنهاد

  .  و آموزشي را برطرف يا كمرنگ كند

        روش پژوهش حاضر – 5
نگارنده، پژوهش خود را به روشي تاريخي و تحليل محتوايي به انجام رسانيده است؛      

كتابهاي تاريخ ادبي ايران، به ترتيب زمان تأليف آنها، از لحاظ روش اتّخاذ شده در نگارش و 
اند. جامعة آماري اين پژوهش، پانزده عنوان از مهمترين كتابهاي تاريخ ميتشان ارزيابي شدهاه

 گيري شاخصادبيات فارسي و چند اثر تازه منتشر شده را دربرميگيرد كه بر اساس نمونه
)indicatorاند. ) انتخاب شده  

  هاي تاريخنگار ادبي: چيستي تاريخ ادبيات و دغدغه –ب 

يات، از تاريخ كلّيتر است و پيداست كه اجتماع اين دو مقولة كلّي فرهنگ بشري در ادب     
بسيار دشوار خواهد بود. ادبيات، تنها، بازتاب » تاريخ ادبيات«قالبي سازماندهي شده به نام 

ردازان پهاي اجتماعي نيست، بلكه جوهره، خالصه و چكيدة تاريخ است. برخي از نظريهفرآيند
رابطة خوبي ندارند و جوهرة اين دو را از يكديگر منفك ميدانند. » تاريخ ادبيات«تركيب با 
كه تاريخ، بررسي مادة ادبيات، تخيل، داستان، قدرت تشخيص يا احساس است، حال آن«

 180وبستر: صص ،آمدي بر مطالعة نظرية ادبيدر(پيش» عيني و علمي وقايع گذشته است.
است كه تاريخ، زمينة ادبيات است؛ واقعيت و آنچه كه در بستر تاريخ ). نكته اين ج179 –



  
  
  
  
  

  ٣٦٧ /هاي پژوهشي و آموزشينقد پانزده عنوان از كتابهاي تاريخ ادبيات فارسي: گامي به سوي بهبود حوزه 

 

 

رنگ تخيل شاعران و نويسندگان پرورده شده و قهرماني بسان رستم روي داده، در كارگاه هزار
د. زماني و جاودانه ميگردرا در انديشة فردوسي شكوفا كرده است. تاريخ در ادبيات است كه فرا

ها به يادگار بگذارد و آنان را را براي فرهاد» شيرين«ه توانسته خاطرة است ك» نظامي«تنها 
به همدردي با فرهادي در گذشتة دور تاريخي وادارد كه نشاني از هويت تاريخي او در دست 

زد. تاريخ، ميخينيست. آنجا كه تاريخ درمانده ميگردد، عصا و انبان از ادبيات به وام ميگيرد و بر
اي بيش نيست. از همين رو است كه نوشتن تاريخ كه يات، خاطرة پژمردهبدون هنر و ادب

ت، تر است، اما نوشتن تاريخ ادبياپذير دارد، براي پژوهشگران ميسورماهيتي اثباتي و  سنجش
هاي تاريخي، قومي، نژادي، فرهنگي، اي حساس است تا در ارزيابي متغيرنيازمند ذوق و قريحه

ثّر بر تخيل يك مّلت نتيجة مطلوبي كسب كند. ميتوان گفت، ميان تاريخ و زباني و رواني مؤ
  اي هست. ادبيات، هميشه فاصله

هاي شاعراني است كه گر چه از طبقات پايين جامعه هاي درباري، سرودهبيشتر مديحه     
اينجا ميتوان اند و از نعمتان خود را پذيرفتهاند، اما ايدئولوژي و پسند ممدوحان و وليبوده

آيا «هاي يك شاعر، لزوماً بازتاب تاريخ و طبقة اجتماعي او نيست. نتيجه گرفت كه سروده
ل شلي هايي مثخاستگاه اجتماعي، تعيين كنندة وابستگي و ايدئولوژي اجتماعي است؟ نمونه

وارن:  و(نظرية ادبيات، ولك » به طبقة خويشند. "خيانت"هاي بارز و كاراليل و تولستوي مثال
). در ادبيات فارسي، نيز ناصرِخسرو نمونة واكنش عليه طبقة درباريي است كه در آن 102ص 

راستي، ميان متن ادبي و تاريخ چه پيوندي وجود دارد؟ اين نشو و نما يافته است. پس به
پرسشي است كه پاسخهاي متفاوتي به آن داده شده است و يكي از چالشهاي فرا روي تاريخ 

  ادبي است؛ از جمله:نگار 
هاي تاريخي در آفرينش و خوانش آثار ادبي، ماهيتي فرازماني دارند و زمينه .1

 .آنها نقشي ندارند

زمينة تاريخي اثر ادبي براي فهم آن ضروري است، اما ادبيت آثار ادبي از  .2
 .هاي تاريخي جداستدوره

 .اثر ادبي به فهم تاريخ و زمانة تكوين خود ياري ميرساند .3

از  اند و بخشيار ادبي با گفتمانهاي تاريخي و زيباشناسانه تنيده شدهآث .4
 An Introduction)    .تاريخي هستند كه هنوز هم در حال نوشته شدن هستند

to Literature, Criticism and Theory,  Bennet and Royle, p.p  
91_93).                                                    

  يك از پاسخهاي چهارگانة باال، نگرش يكي از مكتبهاي نقد ادبي را نشان ميدهد:  هر
 نگرش فرماليستي .1

 نگرش ساختارگرايانه .2



  
  
  
  
  
   92زمستان-22شماره پي در پي -سيك شناسي نظم و نثرفارسي /٣٦٨

 

 

 نگرش ماركسيستي .3

 نگرش تاريخگرايي نوين و مطالعات فرهنگي  .4

اهد رو خوهايي است كه نگارش آن با چالشهاي فراواني روبهبنابراين، تاريخ ادبيات از مقوله
هاي خود در آن هستند. ها و عالقههر گروهي از خوانندگان و پژوهشگران به دنبال سليقهبود و 

چالش ديگري كه مدام، خاطر تاريخنگار ادبي را ميĤزارد، رويكردي است كه بايد در نگارش 
هر رويكردي كه به توالي حوادث و تاريخ ادبيات داشته باشيم: «تاريخ خود بر آن تكيه كند. 

محور؛ انگيزة غالب [نوشتن تاريخ ادبي]، محور يا دورهرانه، مؤّلف محور، ژانرمدامضمون
  سازي، نه تنها درسازي گذشتة [ناهمگن تاريخي]. انگيزة همگنهمچنان باقي ميماند: همگن

اي محوري دارد. سازماندهي ادبي، جنبه –زمينة تاريخ ادبيات، بلكه در همة روابط تاريخي 
هاي ممكن را ياد هاي گوناگوني است كه ما شماري از اين جنبهساس جنبهمتون ادبي، بر ا

  ميكنيم:
 تمركز بر روي ادبيات گذشته؛ .1

 گزينش متنها و مؤلّفاني كه ميتوان دربارة آنها بحث كرد؛ .2

 هاي مختلف؛هايي مبتني بر معيارسازماندهي متنها و مؤلّفان در گروه .3

 بنا نهادن روايت و گزارشي از ادبيات؛ .4

تأكيد بر نقاطي كه در گذشته و حال، نقاط ديگر را تحت تأثير خود قرار  .5
 اند؛داده

 ارزيابي متون از طريق بنا نهادن گزارشي يكپارچه و منسجم؛ .6

گزارشي از پيشرفت و خصوصيت متنهاي ادبي كه  زاييدة رابطة آنها با بافتار  .7
 :Critical Theory and Practice, Green and LeBihan)..» تاريخيشان است

p.p 105 – 106) ات وجود داردي يك: بنابراين، دو چالش مهم، فرا روي نويسندة تاريخ ادبي
نگرشي است كه از ميان نگرشهاي مختلف دربارة رابطة تاريخ با ادبيات بايد اتّخاذ كند و زبان 

اي است شيوهانتقاد ديگران را بر حاصل سالها تالش پيگيرانة خود گشاده ببيند و ديگري 
هاي ممكن يا تركيبي از آنها براي سازماندهي پژوهش خود برگزيند و كه بايد از ميان شيوه

اكنون، بايد اعتراف كرد كه گام نهادن در . آفرين استزا و گَزَكاين هم به نوبة خود دغدغه
گاهي نچنين راه دشواري زهرة شير ميطلبد و اگر آثار نوشته شده به دست پيشينيان را با 

. نداانتقادي مينگريم، سپاسدار آنانيم كه زمينة رسيدن به پژوهشهايي دقيقتر را فراهم نموده
  :نقد و ارزيابي تاريخهاي ادبيات فارسي  –ج 
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، هاي تاريك يا روشن هر اثردر اين بخش، كتابهاي تاريخ ادبيات ايران با تكيه بر نقطه       
ا ويژه، آشنا شدن بي ميشود. هدف اصلي از اين بخش، بهبه ترتيب تاريخ نگارش آنها بررس

  روش پژوهشي اتّخاذ شده در نگارش هر اثر است:
   م.) 1896تاريخ ادبيات ايران، اثر هرمان اته ( – 1

هرمان اتة آلماني، تاريخ ادبيات خود را بر اساس جريانها و انواع ادبي فارسي نوشت. منابع      
هاي فرسوده و ناياب بوده كه با ديدگاهي انتقادي آنها را خوانده و به نوشتهاو، بيشتر، دست

نتايج نويني دست يافته است. استنباطهايش شخصي و دقيق است؛ هر چند عاري از خطا 
). هرمان اته، ادبيات را همة ميراث مكتوب زبان 211نيست. (نظرية تاريخ ادبيات، فتوحي: ص 

نخست، تاريخ ادبي خود را به دو فصل شعر و نثر تقسيم كرده، فارسي به شمار آورده است. او 
گاه به نثر فارسي در دو بخش نثر روايي و شاعرانه و نثر علمي و بليغ پرداخته است. در آن

اين كتاب، مسائل سياسي و اجتماعي در حاشيه قرار گرفته و از مباني نظري اّتخاذ شده در 
گمان رويكرد روشمندي كه اين پژوهشگر آلماني به يآن، نيز سخني به ميان نيامده است. ب

تاريخ ادبيات فارسي داشته، او را در رسيدن به تحليلهاي دقيق ياري داده است. گر چه 
هاي شعر فارسي (مانند آغاز شعر دري، حماسة تاريخي، شعر رمانتيك، شعرعرفاني و گونه

نثر فارسي مبناي كار هرمان اته  هايمواعظ، غزلسرايي و واپسين سدة شعر فارسي) و گونه
، نشان خوبيهاي ادبي را، بهي ژانربوده، اما تفكيك نظم و نثر فارسي از يكديگر، دگرگونيها

هاي ادبي هرمان اته، دقيق و علمي نيست؛ براي نمونه بندي ژانرنميدهد و از ديگر سو، طبقه
عظه يا غزلسرايي رايج نبوده است ميتوان پرسيد: آيا در آغاز شعر دري، شعر رمانتيك يا مو

اي قرار داده است؟ وي از آنجا كه با ظرافتهاي زبان فارسي گانهكه آنها را در بخشهاي جدا
چون زبان فارسي ظرف مدت مديدي بدون تحول مانده، خطر اين «آشنا نبوده، مينويسد: 

(تاريخ ادبيات » هد.آورندة اشعار، شعر جديد را در رديف شعر قديم قرار دهست كه فراهم
زباني كه )، حال آنكه تفاوتهاي شعر جديد و قديم فارسي براي هر فارسي4ايران، اته: ص 
  تر از خورشيد است.اي از ادبيات فارسي داشته باشد، آشكاردانش ميانمايه

  م.) 1906العجم، اثر شبلي نعماني (شعر – 2

جلد نوشته شده، در جلد  5زبان اردو در  اين كتاب كه به همت دانشمند هندي آن، به     
چهارم، مباحث نظري و انتقادي نويني را مطرح كرده كه در ميان كتابهاي نوشته شده به 

چهار جلد ديگر اين كتاب به  دست پژوهشگران شرقي، حركت چشمگيري به شمار ميĤيد.
ات را به تاريخ ادبياي نوشته شده است. شبلي نعماني، نيز نگرش نوين خود اي تذكرهشيوه

متأثّر از پژوهشگران انگليسي اتّخاذ كرده است. متأسفانه، مؤّلف به بنيانهاي نظري خود پايبند 
ماند و نقد كاربردي او با مباني نظريش ناهمخوان ميشود؛ براي نمونه بر ناخودآگاهي شعر نمي

با گفتة خود آراي انگشت تأييد ميگذارد و از شاعر ميخواهد به مخاطب توجه نكند و 
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روش «سمبوليستها و سوررئاليستها را فرا ياد ميĤورد، اما هنگام سنجش شعر صائب مينويسد: 
اختصاصي صائب همانا تمثيل است ... شعراي ديگر در موضوعات و مضامين عمومي  ◌ٔ و شيوه

» است. دهبرده كه آن را اختصاص به مضامين اخالقي داتمثيل را به كار برده، برعكس شاعر نام
)؛ و شعر و شاعري را هم به ميرزا صائب ختم شده دانسته 170: ص 3العجم، نعماني، ج(شعر

مدارانه و سنّتي شبلي، هنگام بحث دربارة شاعران آشكار ميشود. اين است. نگرش اخالق
كتاب، چنانكه از نامش پيداست، جايي براي نثر فارسي نگشوده و باز هم با نگرشي سّنتي، 

  عر را ادبيات به شمار آورده است. تنها ش
  

  م.) 1926تاريخ ادبي ايران، اثر ادوارد براون ( –3

م. در چهار جلد منتشر كرد.  1926تا  1902ادوارد براون، كتاب تاريخ ادبي ايران را از      
، نهاي فراواني برده است و از آنجا كه به تاريخ عمومي مردم ايرابراون از كتاب هرمان اته بهره

اي از تاريخ و ادبيات، تذكرة شعرا، گزيدة اشعار و مند بوده، كتاب او دانشنامهسخت عالقه
). براون، قريحه و نبوغ 211الحكايات فارسي است. (نظرية تاريخ ادبيات، فتوحي: ص جامع

 ايرانيان را در كتاب خود به اثبات رسانده و در شناساندن فرهنگ و تمدن ايران به جهانيان
اي داشته است. اين كتاب ارزشمند، لغزشهاي تاريخي و ادبيي، نيز دارد كه با نقش برجسته

ادوارد  9همه، بايد آن را از منابع اصلي براي نگارش تاريخ ادبياتي با رويكرد نوين دانست.اين
رده و كبراون در تاريخ ادبي خود، بر نهضتهاي انقالبي و يا ابداعي در تاريخ ايران توجه زيادي 

هايي مانند حّشاشين، اسماعيليه و بابيه به شدت به عقايد و اَعمال آنان پرداخته است. فرقه
اند و از اين رو،  بيشتر خوانندگان اين تاريخ، انگشت اتّهام قلم براون را به خود مشغول داشته

رده ت يكديگر پيش باند. براون، تاريخ و ادبيات را به موازاورزي را به سوي او نشانه رفتهغرض
   ها را به روشي علمي نشان نداده است.و تأثير و تأّثر

  ش.) 1296تاريخ ادبيات فارسي، اثر محمد علي فروغي ( – 5

 1335الملك، در سال تاريخ ادبيات فارسي، نوشتة محمد حسين فروغي، ملّقب به ذكاء     
را نكاويده و از پرداختن به متون منثور ق.) چاپ شده است. اين اثر همة ادوار تاريخي (ه. . 

زده است. ديدگاه افالطوني و اخالقمدارانة فروغي به شعر فارسي در اظهار فارسي، نيز سر باز

                                                
 ها بنگريد به: اي از اين لغزش. براي آشنا شدن با نمونه٩

كتاب ). 1389محمد و عباسپور خرمالو، محمد رضا. (دار، عليپشت ».شيخ محمود شبستري در تاريخ ادبي ادوارد براون«

  . 82 – 89). صص 152(پياپي  38 ة. شمارماه ادبيات

 خود دربارة تاريخ ادبيات نظريةكتاب  233 كتر محمود فتوحي در پانوشت صفحةهمچنين، فهرست مقاالتي را كه د
  هاي ادوارد براون ارائه كرده، ببينيد.لغزش
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هايش آشكار است. وي معيار مشّخصي براي گزينش شاعران نداشته؛ مثالً از ناصرِ خسرو نظر
  نداده است.            اي توجهي نشانغفلت كرده و به چنين چهرة شناخته شده

  م.) 1923تاريخ ادبيات فارسي، اثر روبن لوي ( – 4

اين كتاب بر مبناي ادوار تاريخي ايران (از كوروش بزرگ تا آغاز اسالم، دورة خلفاي      
 ,Persian Literature)عباسي، دوران تسّلط مغول و ايران نوين) نوشته شده است. 

Levy: p 3) اين كتاب، شيرين و خواندني است و لوي توانسته با تلخيصي . زبان انگليسي
صفحه تنظيم كند. اين كتاب با معرّفي مختصر  100استادانه، چكيدة ادبيات فارسي را در 

شاعران مشروطة ايران، مانند بهار، عارف قزويني و نسيم شمال پايان يافته است و لوي اين 
 هايسته كه  باور دارند، راه سرزندگي روحي تودهفكري دانشاعران را نمونة ايرانيان روشن

هاي قرون وسطاييي است كه ايران را گرفتار خود كرده است. مردم، گسستن از قيد و   بند
(Ibid: p 103)هاي تاريخي و فرهنگي را بيش . لوي، نيز، همچون مستشرقان ديگر، جنبه

راون كه تا آن زمان بخش اعظم كار خود ويژه، از شيوة ادوارد بهاي ادبي كاويده و بهاز جنبه
را منتشر كرده بود، تأثير پذيرفته است. اين كتاب با رويكردي نقلي و توصيفي نوشته شده و 

  تحليل ادبي ارزشمندي در آن به چشم نميخورد.

  
  ش.) 1309الدين همايي (تاريخ ادبيات ايران، اثر جالل – 6

لدين ان عصر تاريخي تا عصر حاضر، اثري تحقيقي از جاللتاريخ ادبيات ايران از قديمتري     
همايي است كه مباحثي چون ساختار ادبيات، لغت، دستور، شناسايي ادب و ادبيات، هدف و 
تاريخ ادبيات را در دستور كار خود قرار داده است. استاد همايي در اسلوب پژوهش خود از 

توان بر اين پژوهش وارد هايي كه مه است. از خردهجرجي زيدان تأثير پذيرفتللغة اكتاب آداب
كرد، آن است كه گاهي اوقات حجم پاورقيها بر متن افزوني دارد (تاريخ ادبيات ايران، همايي: 

هاي پيشينيان) در )؛ همچنين آوردن آثار ادبي و مشتهر به ادبي (همة نوشته32ـ  33صص 
ر ضروري در تاريخ ادبيات و تأكيد بيش از كنار يكديگر و گستردگي مطالب، ذكر مباحث غي

  اندازه بر مقدمه، عرصه را بر استنتاجهاي نهايي تنگ كرده است.
  ش.) 1312الزمان فروزانفر (وران، اثر بديعسخن و سخن – 7

اغراق نيست، اگر اين اثر را دقيقترين تاريخ ادبي انتقادي در ميان نويسسندگان ايراني      
زانفر بدانيم. مراجعه به منابع دست اول و گاهي اوقات دور از ذهن، اعتبار همتاي استاد فرو

پژوهشي آن را افزوده است. فروزانفر، كوشيده تا از داوريهاي كلّي و صدور احكام متعارف و 
متشابه دربارة شاعران پرهيز كند و ارزيابي دقيقي از هر شاعر داشته باشد. ترتيب زماني 

هاي تاريخي، مبناي پژوهش استاد فروزانفر بوده است.   اخالقمداري رهزندگاني شاعران و دو
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 اي از مباحث اينو پرهيختن از ذكر اشعار نامتعارف بر اين كتاب سايه افكنده است. در پاره
كتاب، تداخل وجود دارد. همچنين، از جريانهاي سياسي ـ اجتماعي چشم پوشيده و ادبيات 

اي است كه اّطالعات كميابي را در اختيار نويسندگان ه است؛ تذكرهمنثور را نيز از قلم انداخت
  بعدي قرار داده است.

  ش.) 1316ادبيات معاصر، اثر رشيد ياسمي ( –  8

اين كتاب كه در واقع ادامة تاريخ ادبيات ايران، اثر ادوارد براون، است، اوضاع ادبي ايران      
ش بررسي ميكند. رشيد ياسمي در فصل ه .  1320را در سالهاي پس از مشروطه تا حدود 

نامة شعراي معاصر، دربارة سرود و تصنيف و قول، نيز توضيح اول اين كتاب، افزون بر زندگي
هايي دربارة داده است. در فصل دوم اين كتاب، ويژگيهاي نثر معاصر فارسي و نكته

 ورده شده است. ياسمي، دربارةفرهنگستان، رمان، تاريخ، حكمت و تربيت، اخالق، علم و ...  آ
هاي منتشر شده كه پيش از وي، ادوارد براون هم به برخي از آنها اشاره ها و مجلّهروزنامه

كرده بوده، مطالبي نوشته است. از نكات جالب توجه اين كتاب، مطالبي است كه ياسمي 
خود اشاره نكرده و  دربارة نمايش، تقليد و تئاتر نوشته است. مؤّلف به همة شاعران معاصر

دربارة معيار گزينش شاعران و نويسندگان سخني نگفته است. تأكيد ياسمي بر شاعران معاصر 
 بيش از نويسندگان بوده، هر چند كه شناساندن آثار منظوم و منثور و همچنين اظهارنظر

يراني در دربارة آنها، ژرفاي الزم را ندارد. همچون بسياري از پژوهشهاي ديگر نويسندگان ا
هاي ادبي  را به موازات زمينة تاريخ ادبيات، اين كتاب هم مسائل تاريخي ـ سياسي و پديده
  يكديگر بحث كرده و از روابط متقابل ميان آن دو سخن نگفته است.

  

  ش.) 1320تاريخ ادبيات ايران، اثر دكتر صادق رضا زادة شفق ( – 9

ويژه، تاريخ ادبيات هرمان اته متأثّر بوده و اين اثر در روش پژوهش از آثار مستشرقان و به     
مطالب علمي و ادبي را از هم تفكيك كرده است؛ هر چند كه نحوة ارجاع به منابع فراوان و 

و دست اولي كه مؤّلف از آنها بهره برده و در پايان مباحث به آنها اشاره شده، مبهم است 
تاريخ «اي است كه بر اين پژوهش ميتوان وارد كرد. كتاب به دو بخش اصلي اصليترين خرده

تقسيم شده است. تاريخ » تاريخ ادبيات ايران بعد از اسالم«و » ادبيات ايران پيش از اسالم
زبان فارسي و سير تحول آن، نيز از ديگر مطالب اين كتاب است. مباحث اين كتاب تا روزگار 

اريه را در بر گرفته و فراگير بودن مطالب آن از نكات مثبتي است كه ايجاز و اطنابي به قاج
نامة شاعران، تأكيد مؤّلف بر مقتضاي حال و مقام بر ارزش آن افزوده است. در گزارش زندگي

آميز شاعران دربارة هاي افسانهاشعار خود آنان بوده و منتقد امروزي را در اعتماد به گفته
  شان مردد ميكند.خود

  م.) 1956تاريخ ادبيات ايران، اثر يان ريپكا و همكاران ( – 10
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يان ريپكا و  شش نفر از همكارانش كه گرايشي غالباً سوسياليستي داشتند، كتاب تاريخ      
ادبيات ايران را تأليف كردند كه به زبان چك در ميهن ريپكا منتشر شد. دو تن از همكاران 

بررسي تاريخ ادبيات «اثر را در ترجمه به زبان آلماني تغييرات زيادي دادند و ريپكا، اين 
م. به انگليسي ترجمه شد و باز هم تغييرات  1968به آن افزوده شد. اين اثر در سال » تاجيك

به روسي ترجمه كرد. (نظرية تاريخ  1970زيادي در آن راه يافت. سپس، براگينسكي آن را در 
اند كه همتايان ). اين پژوهشگران غربي، گاهي از منابعي سود برده212: ص ادبيات، فتوحي

هاي پژوهشي جالب توجهي اند. در اين كتاب، دغدغهايراني آنها به آن منابع دسترسي نداشته
به چشم ميخورد؛ از جمله پرداختن به آثار منثور در كنار آثار منظوم (تاريخ ادبيات ايران، 

محور و گنجاندن بخشي )، داشتن رويكردي   ژانر127و  141و  437صص ريپكا و ديگران: 
و از همه مهمتر جاي دادن مديحه، مرثيه، هجو، عشقيات و » انواع اشعار غنايي«با عنوان 

هاي رواني و عاطفي ) كه در نتيجة توجه به زمينه148خمريات در خانوادة غنايي (همان: 
تي رغم رويكرد كلّي سوسياليسربارة ادبيات محض، عليشاعران است، نگرش ويژه به گفتگو د

هاي ادبي كه براي نمونه حماسة رزمي ) و اشاراتي به آميغي بودن ژانر444كتاب (همان: 
)، سرنخهاي 251اش كمي رمانتيك دانسته (همان: هاي عاشقانهشاهنامه را به دليل داستان

  ستند. علمي راهگشايي براي نگارش تاريخ ادبياتي نوين ه
  ي ايران، اثر ييري سيپك) ادبيات عاميانه 1 – 10     

ييري سيپك از همكاران يان ريپكا در نوشتن تاريخ ادبيات ايران است و كوشش او           
را بايد درخشانترين اثر پژوهشي در حوزة ادبيات فولكلور دانست كه رويكردي عمدتاً ژانرمحور 

اي آميغي با هنگي و اجتماعي را در ادبيات عاميانه، به گونههاي فرداشته و بررسي زمينه
ي براي اهاي ادبي، به انجام رسانيده است. روش پژوهشي سيپك، الگوي ابتدايي شايستهژانر

  ي نظرية انواع ادبي خواهد بود. نگارش تاريخ ادبيات ايران بر پايه
  ثر فليكس تاوري ايران، ا) ادبيات علمي و دانشورانه 2 – 10     

فليكس تاور، از ديگر همكاران ريپكا در نوشتن تاريخ ادبيات ايران است كه به فلسفه،           
نگاري، علوم خالص، علوم طبيعي، ي سبك و فن ترسل)، جغرافيشناسي تاريخي (نظريهزبان

  ها پرداخته است.شناسي و دانشنامهپزشكي و دارو
  ش.) 1367تاريخ ادبيات در ايران، اثر دكتر ذبيح اهللا صفا ( – 11

اهللا صفا است كه در پنج جلد و هشت مجلّد از سال تاريخ ادبيات در ايران، اثر دكتر ذبيح     
تدوين شده است.اين كتاب ارزشمند، انبوه نويسندگان و شاعران درجة چندم  1367تا  1332

بازدهي آموزشي آن را كاسته است. از سوي ديگر، اين تاريخ  را هم دربرگرفته و اين ازدحام،
ادبي متراكم، مجال رويكردي تحليلي نيافته و بيشتر، دانشنامة جامعي براي شروع كار 

  ).            85پژوهشگران ادبي است. (نظرية تاريخ ادبيات، فتوحي: ص 
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 با انتخابي،«گاري علمي است، نكه پدر تاريخ ادبيات (Gustave Lanson) گوستاو النسون 
گزيند. برمي "شاهكارها"و  "مردان بزرگ"اساساً مكتبي، مطالعة تاريخ ادبيات را براي تجليل از 

گاري ن(دشواريهاي تاريخ ادبيات» در آنجا آشكار ميگردد. "ويژگي دروني ادبيات"به عقيدة او 
بي مؤّلف از شاعران و نويسندگان ). همچنين در اين كتاب، ارزيا14در فرانسه، برنارد: ص 

بسيار تحت تأثير شهرت عمومي آنان قرار گرفته و گاهي اوقات، داوريهايي كرده كه بدون نگاه 
   10انتقادي انجام پذيرفته است.

  م.) 1981تاريخ ادبيات فارسي، اثر جرج موريسن و همكاران ( – 12

ته را نوش» صدر اسالم تا روزگار جامي«از در اين كتاب، جورج موريسن، تاريخ ادبيات ايران     
كه تلخيصي از آراي پژوهشگران ايراني و غربي است و اصالت رأي نويسنده در آن كمتر ديده 

ي كرده را بررس» ادبيات صوفيانة منظوم و منثور فارسي تا قرن نهم«ميشود. جوليان بالديك، 
تاريخ «است و  شفيعي كدكني نيز  است كه اعتبار پژوهشي آن از نوشتة جورج موريسن بيشتر

د و انرا نوشته كه هر سه به زبان انگليسي منتشر شده» ادبيات ايران از جامي تا روزگار ما
  دكتر يعقوب آژند به فارسي برگردانده است.

  )تاريخ ادبيات فارسي از كهنترين ايام تا روزگار جامي، اثر جرج موريسن 1 – 12     

هاي ادبي و داستاني گذاشته و تلخيص يسن، تأكيد خود را بر روي جنبهجورج مور          
دلنشيني فراهم آورده است، هر چند ارزش پژوهشي اين اثر ناچيز است و خالصة آرا و 

  هاي ديگر پژوهشگران ايراني و خارجي است. انتقاد
ي، اثر ) آثار منثور و منظوم صوفيانة فارسي از آغاز تا سدة نهم هجر 2 – 12     

 جوليان بالديك

-جوليان بالديك، نيز رويكردي ادبي به آثار منثور و منظوم صوفيانه داشته و به ساختار          

هاي تاريخي توجه چنداني نشان نداده، اما بار انتقادي نوشتة او از موريسن بيشتر است. وي 
ر ادبي، مانند نظامي، عّطار و ها و وجوه تشابهي و تخالفي ميان آفريدگاران آثاتأثير و تأثّر

مولوي را با تلخيصي شايستة تحسين بيان كرده است و دربارة هر شاعر يا نويسندة صوفي 
مسلك، تحليلهاي گيرايي دارد. (ر. ك. آثار منثور و منظوم صوفيانة فارسي از آغاز تا سدة نهم 

 ). 142 – 150هجري، بالديك: صص 

رضا ) تاريخ ادبيات ايران از روزگار جامي تا به امروز، اثر دكتر محمد 3 – 12     

  شفيعي كدكني

                                                
 ها، بنگريد به: هايي از اين لغزشبراي ديدن نمونه .10

 ة). مجّل1388العلي. (دستغيب، عبد». اهللا صفاتاريخ ادبيات در ايران، تأليف دكتر ذبيح ةهاي نامتعارف: دربارتاريخ آدم«
  .46 – 51:  صص 74 ة. سال سوم، شمارهنرمند
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را با ديدگاهي » ادبيات ايران از روزگار جامي تا به امروز«رضا شفيعي كدكني، محمد          
كه  ياي را يادآور شده است؛ براي نمونه به بحثانتقادي و روشمندانه تحليل كرده و نكات تازه

در سبك هندي كرده است، ميتوان اشاره » هاي آشناي تجريد بر    تصويرغلبه«تحت عنوان 
  ).  427كرد. (ادبيات ايران از روزگار جامي تا به امروز، شفيعي كدكني: ص 

  ش.) 1375الحسين زرين كوب (ادبي ايران، تأليف دكتر عبد از گذشتة  - 13

ن سوم تا آغاز فعاليتهاي ادبي نسلهاي معاصر است. رويكرد مؤّلف زماني اين اثر از قر بازه     
يل هاي ادبي تحلبه ادبيات، رويكردي دروني است و ميكوشد تحوالت ادبي را بر اساس زمينه

هاي كند و هر دو مقولة شعر و نثر را در دستور كار خود قرار داده است. گر چه مؤّلف ژانر
هاي ديگر بر  بنديهاي سياسي و متعارف پژوهند، اما دورهادبي را مالك پژوهش خود ميدا

  نوشتة او سايه انداخته است.
  ش.)           1386پور سبحاني  (تاريخ ادبيات ايران، اثر دكتر توفيق هاشم – 14

تقريب، هيچ نكتة تازة تحليلي و انتقاديي در آن اين كتاب، صرفاً جنبة آموزشي دارد و به      
هاي تاريخي و آثار ادبي، همان رويكرد استاد نميخورد. رويكرد موازي مؤّلف به رويدادبه چشم 

صفا را در كتاب تاريخ ادبيات در ايران فرا ياد ميĤورد. منابع استفاده شده براي نوشتن اين 
ها، تاريخهاي ادبي و   پژوهشهاي ديگران است و مراجعة مستقيم به آثار كتاب، تذكره
شاعراني كه مؤّلف در متن كتاب از آنها سخن گفته، بسيار اندك و آن هم منابع  نويسندگان و

در دسترس براي همگان است. نكتة ديگري كه ارزش پژوهشي كتاب را از بين برده، نامشخّص 
بودن شيوة استفاده از منابع و نداشتن بازگشتهاي درون متني يا پانوشتي است. اين كتاب، 

گان نويسند«خود، نيز كاستيهاي زيادي دارد؛ براي نمونه در گفتار  حتّي در رويكرد آموزشي
)، كتاب سمك عيار 225(تاريخ ادبيات ايران، سبحاني: ص » معروف عصر سلجوقيان و اتابكان

ديگر «هاي متعددي براي استفادة دانشجويان ادبيات فارسي است، به گفتار را كه داراي جنبه
منتقل كرده و هيچ گزارشي از آن به ميان نياورده » اتابكاننويسندگان عصر سلجوقيان و 

ذخيرةي )، حال آنكه دربارة سيد اسماعيل جرجاني، نويسندة كتاب 250است (همان: ص 

اي از كتاب او را كه در زمينة طب است، در دو صفحه بحث كرده و نمونه خوارزمشاهي
  ). 257 - 258آورده است. (همان: صص 

  
  ش.) 1389جعفر ياحقي (يخ ادبيات فارسي، اثر دكتر محمدكلّيات تار –15

ويان زبانان و دانشجاين كتاب كه عمدتاً، با هدف آموزش تاريخ ادبيات فارسي به غير فارسي     
ها و جريانهاي ادبي فارسي (از خارجي نوشته شده، تلخيصي نقلي و توصيفي از همة دوره

اي در آن به چشم نميخورد. آنچه كه در نكتة انتقادي تازهپيش از اسالم تا امروز) است، اما 
وجه در آن و ت» ادبيات تعليمي«اين كتاب جالب توجه است، گنجانده شدن فصلي با عنوان 
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به يك ژانر ادبي است، اما اين كار بدون مباني و روش دقيق علمي انجام پذيرفته؛ براي نمونه 
ه، اما به هنر غزلسرايي سعدي كه نوعي غنايي است، از سعدي شيرازي در اين فصل سخن گفت

ي از غزل عاشقانة او را هم آورده است. همچنين از گلستان كه نمونة اتأكيد كرده و نمونه
هاي تعليمي آن، يادي كرده است. (كلّيات تاريخ واالي ادب تعليمي است، بدون اشاره به جنبه

رة قالبهاي ادبي هم زير عنوان ادب تعليمي ). دربا84 – 86ادبيات فارسي، ياحقي: صص 
را در فصلي جداگانه، پس از ادبيات تعليمي قرار داده » ادبيات عرفاني فارسي«سخن گفته و 

اي از ادبيات عرفاني ما جنبة تعليمي دارد. در است، حال آنكه همگان ميدانيم، بخش گسترده
شناسانه و نظري دچار پريشيدگي روشيك ارزيابي كّلي، ميتوان ادعا كرد كه اين كتاب 

، پرسشي را دربارة ادبيات مشروطه »ادبيات مشروطه«آشكاري است؛ براي نمونه، در آغاز فصل 
و وابستگي آن به ميراث كهن ادبيات فارسي يا استقاللش (!) پيش كشيده، سپس آن را در 

  ). 119مقام بحث، فاقد اهميت تلقّي كرده است. (همان: 
  هاي پژوهش:يافته –د 

هاي پژوهش و جمعبندي مباحث مطرح شده در بدنة هدف از اين بخش، اثبات فرضيه     
  مقاله است.
- نگاران غربي در نگارش تاريخ ادبيات ايران، دچار لغزشها و بدتاريخ .1

 مانند(هاي قديم فارسي اند و گهگاه لغزشهاي تذكرهخوانيهايي در منابع خود شده
   11.اندرا به پژوهشهاي خود راه  داده) الشعراي دولتشاه سمرقنديتذكرة

در تاريخ ادبيات ادوارد براون، چربش مسائل اجتماعي و جريانهاي اعتقادي  .2
  .و فرهنگي بر مسائل ادبي به چشم ميخورد

الدين همايي، ادبيات همة در تاريخ ادبيات هرمان اته، ذبيح اهللا صفا و جالل .3
طور عام، هر ان فارسي تلقّي شده و از اين رو، دانشجوي ادبي و بهميراث مكتوب زب

اي در تعيين ماهيت ادبيات دچار سردرگمي ميشود، زيرا متون جغرافيايي، خواننده
 تقريب بخشي برابر با متون شعري و منثور ادبيپزشكي، ديني، عرفاني و فلسفي، به

مواد ادبي، رسيدن به تجزيه و اين ازدحام . فارسي را به خود اختصاص داده است
تحليل مشّخصي از ادبيات و دگرگونيهاي آن را در گذار زمان دشوار ميكند و به 
ويژه، دانشجويان رشتة ادبيات را در فهم و ارزيابي رشتة تحصيلي خود درمانده 

» يتاريخ نثر فارس«بنابراين، شايسته است متون غير ادبي را در  كتابهاي . ميسازد
  . ارزيابي كرد» يخ نظم فارسيتار«و 
-تاريخ ادبياتهاي همايي، رضا زادة شفق و ذبيح اهللا صفا، با رويكردي كالن .4

  .اند كه ارزش پژوهشي آنها را كاسته استنگرانه، احكام كلّيي صادر كرده
                                                

  .223ـ  229صص  فتوحي: نظرية تاريخ ادبيات. هاي پژوهشي، ر. ك. براي ديدن فهرستي از اين لغزش. ١١ 
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پژوهشگران حوزة اروپاي شرقي، مانند يان ريپكا و همكارانش، تاريخهاي  .5
ماركسيستي و تقابل نظامهاي طبقاتي فئودالي و تودة  ادبي خود را بر پايةي بينش
هاي ادبي را بر اساس نظامهاي اند پديدهاند و كوشيدهتنگدست مردم سامان داده

اي هدر اين رويكرد پژوهشي، تاريخ ادبي و اجتماعي ايران، نيرو. طبقاتي توجيه كنند
اين نگرش  .متداخل و متقاطعي هستند كه يكي روبنا و ديگري زيربنا است

جهانيسازي كمونيسم در تضاد  ويژه، نوع ادبي حماسه را با آرمانايدئولوژيك، به
ميبيند و ميكوشد هويت ملّي و فرهنگهاي متمايز اقوام را در كورة كمونيسم ذوب 

آشكار است كه نوع ادبي عرفاني، از آن رو كه رنگي از ملّيگرايي را بر چهره . كند
خ نظرية تاري: نيز بنگريد به. ( ين پژوهشگران بوده استندارد، مقبول و مطلوب ا

  ).    232ص : ادبيات، فتوحي
، 4، ج1379ولك، » (هاستهدف تاريخ ادبيات، توصيف فرديت«از آنجا كه  .6

ويژه، نويسندگان ايراني ، متأسفانه در تاريخ ادبياتهايي كه به) 102ص : 1بخش
ه مغفول مانده و همة شاعران و نويسندگان اند، فرديت، نكتة اساسيي است كنوشته

اند؛ دانشجويان و پژوهندگان با توصيفهاي مشابهي براي خوانندگان شناسانده شده
ادبيات، پس از مطالعة اين كتابها، بيشترِ سخنوران فارسي را با ويژگيهاي يكساني 

-رهر بديع و استعاداراي دّقت فكر، معاني باريكتر ز مو، افكا«همة آنها : به ياد ميĤورند

آشنايي پژوهشگران غربي با نا. اندبوده» يگانة روزگار خود«هستند و » هاي رائق
خمهاي زبان فارسي، نيز آنان را واداشته تا تحليلهاي خود را بر محتواي آثار وپيچ

متمركز كنند و از اين رو فرديت اديبان فارسي زبان كه مجال درخشش آن در فرم 
  .از محتواست، كمرنگ شده است اثر ادبي بيشتر

، تاريخ )مانند براون، همايي و صفا(بيشتر نويسندگان تاريخهاي ادبي  .7
 اند؛ از اينهايي موازي يكديگر قرار دادهسياسي ـ اجتماعي و تاريخ ادبي را     بردار

  .يابدرو، خوانندة اين آثار، تالقي و برآيند اين دو بردار را درنمي
تاريخهاي ادبي نوشتة هرمان اته و يان ريپكا و همكارانش با با مقايسة  .8

تاريخهاي نوشته شده به دست ايرانيان، ميتوان نتيجه گرفت كه اين نويسندگان 
تر به و روشمندانه هاي ادبي را كانون غالب پژوهشهاي خود قرار دادهغربي، ژانر

ي، به رغم وجود لغزشهاي خوانندة اين تاريخهاي ادب. اندتحليل آثار ادبي پرداخته
ها در خوانش و دريافت منابع، امروزگي اين پژوهشها را زباني و تاريخي مؤلّفان آن

-تذكره ساية سنگين. تر  دربارة جريانهاي ادبي پيدا ميكندمييابد و ذهنيتي پروردهدر

 اند از آنهاي فارسي، همچنان بر قلم نويسندگان ايراني مسّلط است و نتوانسته
  . اي بيابنديي بايستهرها
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ادبيات فولكلور و به تبع آن، نقش اقوام ايراني در پي افكندن فرهنگ و  .9
 .مهري قرار گرفته استادبيات ايران در تاريخهاي ادبي مورد  ب

ورانة دادفراموش شدن زنان شاعر و اديب ايراني از كاستيهاي آشكار و نا  .10
  .   تاريخهاي ادبي است

   براي بهبود پژوهش و آموزش در حوزة تاريخ ادبيات: هاييپيشنهاد -ه 

هايي را براي بهبود فعاليتهاي هاي خود، پيشنهاددر اين بخش، نگارنده بر اساس يافته     
  پژوهشي و آموزشي ارائه ميكند.

 هاي پژوهشيپيشنهاد -1

) تشكيل كارگروهي ورزيده از پژوهشگران داخلي و خارجي حوزة تاريخ 1 – 1
ادبيات، براي تدوين طرح نويني در نگارش تاريخ ادبيات فارسي و تأسيس بنيادي 

تدوين درخور تاريخ «مستقل كه اجراي اين طرح را در دستور كار خود قرار دهد. 
ة اهل فن است كه در آن هر يافتادبيات كار يك تن نيست، كار جمعي و سازمان

-روش تاريخ ادبيات (گزارش آراي گوستاو النسون دربارة» اي را بگيرد.كس گوشه

  ). 175نگاري، سميعي: ص 
) نگارندگان تاريخ ادبيات، بايد خود را از كمالگرايي و قضاوتهاي كلّي سايه 2 –1

گار پژوهشگران پيشين، روزهايي را كه انداخته بر آثار    پيشينيان بپيرايند و دوره
اند؛ مانند عصر تيموري و صفوي (سبك هندي) انحطاط زبان و ادب فارسي ناميده

ها، بازبيني و قاجاري (سبك بازگشت)، با مراجعة مستقيم به آثار ادبي اين دوره
  كنند.

گارش ادبياتهاي پيشين، ن ) پيشنهاد اصلي نگارنده براي رفع كاستيهاي تاريخ3 – 1
نظرية انواع اصل ترتيب است؛ اين «هاي ادبي است. ي ژانرخ ادبي نويني بر پايهتاري

اصل نه به اعتبار زمان و مكان (دوره يا زبان ملّي)، بلكه به اعتبار انواع ادبيِ 
(نظرية » بندي  ميكند.سازماندهي يا ساختمان، ادبيات و تاريخ ادبيات را رده

چنين رويكردي، ميتوان متون ادبي منثور و ). با 260ادبيات، ولك و وارن: ص 
هاي حماسي، غنايي، تعليمي و ) جنبهfrequency( بسامدشعري را بر پاية 

نمايشي ارزيابي كرد و متون ادبي را از غير ادبي تفكيك نمود. اثري مانند شاهنامه، 
در هاي غنايي آن، نيز آشكارا در خانوادة نوع ادبي حماسي جاي ميگيرد، اما جنبه
 هاي غنايي آن كمرنگترتاريخ ادبيات غنايي فارسي بررسي خواهد شد، گر چه جنبه

هاي گوناگون خود را در يك يا چند نوع تواند جنبهاست. بنابراين، يك اثر ادبي، مي
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ادبي فارسي نشان دهد. متون غير ادبي را، نيز ميتوان در تاريخ نثر فارسي و تاريخ 
  ي چنين تاريخ ادبياتي را ميتوان اين گونه برشمرد:نظم فارسي جاي داد. مزايا

هاي ادبي، مجال پرداختن به فرديت )  در تحليل تاريخي ژانر1ـ  3ـ  1     
نويسندگان و سرايندگان فارسي بيشتر خواهد بود و نقش هر شاعر و نويسنده در 

  تر خواهد شد. خانوادة ژانر ادبيي كه اثر خود را در آن پرورده، آشكار
) از آنجا كه انواع ادبي، كم و بيش در همة فرهنگها و زبانهاي دنيا 2ـ  3ـ  1     

هاي مشابهي دارند، امكان گفتمان ادبيات تطبيقي، نيز در چنين تاريخ ساختار
ادبياتي فراهمتر ميگردد. پيش از اين به ديدگاه ولك و وارن دربارة فرازباني، فرازماني 

  ادبي اشاره شد. و فرامكاني بودن انواع 
هاي تاريخي مختلف، شيوع انواع ادبي نيز ) با توجه به اينكه در دوره3ـ  3ـ  1    

نوسان داشته (براي نمونه دورة ساماني و اوايل دورةي غزنوي روزگار درخشش نوع 
قاطع اي متهاي تاريخي و ادبي را به گونهادبي حماسه بوده)، بنابراين، ميتوان زمينه

نگري به جريانهاي تاريخي و ادبي را تنيده مطرح كرد و آفت موازيو در هم 
  كمرنگتر كرد. 

محور خواهد بود و مؤّلف يك اثر، ارزشي ثانويه خواهد ) چنين تاريخ ادبياتي، متن4ـ  3ـ  1   
هاي نوين نقد ادبي (مانند نظرية مرگ مؤّلف)، نيز سازگارتر خواهد داشت؛ در نتيجه با رويكرد

  شد. 
) تاريخنگار ادبي خواهد توانست ارزش هر اثر يك مؤّلف را در جاي خود بررسي 5ـ  3ـ  1    

كند و مانند تاريخهاي ادبي پيشين، تحت تأثير آوازة يك مؤّلف در ارزيابي همة آثارش قرار 
  نگيرد و با پرهيختن از داوريهاي كلّي، شأن واقعي هر كدام از آثار يك مؤّلف را نشان دهد.

هاي ادبي در نگارش تاريخ ادبيات، متون منثور ) مبنا قرار گرفتن ژانر6ـ  3ـ  1    
ادبي را از انزوا و خمودگي به در خواهد آورد و متون منثور ادبي در كنار متون 

هاي شعري در هاي منثور و حماسهشعري ارزيابي خواهند شد؛ براي نمونه، حماسه
ن هاي ايها و تأثّرند گرفت و مجال تبيين تأثيرخانوادة نوع ادبي حماسي قرار خواه

  متون حماسي بر يكديگر فراهمتر خواهد شد.    
  

  هاي آموزشيپيشنهاد – 2       

نگاري را بايد در كالسهاي تاريخ ادبيات هاي تاريخ ادبياتها و رويكرد) نظريه1 – 2
بايد انجام شوند، آماده تدريس نمود و دانشجويان را براي پژوهشهايي كه در آينده 

دانشجويان بايد هم در كار كشف و وارسي و نقد مواد آموزش ببينند، هم در «كرد. 
كار تدوين و تركيب آنها و هم در كار نگارش و در دسترس عام گذاشتن نتايج؛ 
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هاي مربوط به همة عمليات در همة مراحل را فرا خالصه آنكه بايد فنون و شگرد
اندن و ها و تصحيح متون، خويه و تنظيم كتابشناسي، مقابلة نسخهگيرند. بايد با ته
ا، ههاي خطّي، راه پيدا كردن منابع و مĤخذ، نشان كردن تأثير و تأّثراستفاده از نسخه

هاي هاي جنبشهاي ادبي، كوتاه سخن، فوت و فنشناسايي خاستگاهها و سرچشمه
دند و حتّي در محدودة معيني به نگارش انواع كارهاي الزم براي تاريخ ادبيات آشنا گر

كاريها را و تركيب و تدوين نتايج و عرضة آن نيز دست زنند و، از اين راه هم خرده
فرا گيرند، هم طريقة كسب نتيجة كلّي را. اين تمرينات باعث خواهد شد كه نرمش 

مانند يا، و قوت در اذهان جمع آيد و مانع آن خواهد شد كه كارآموزان از استقصا باز
زارش (گ» گيري كلّي دست يابند.عكس، زياده در جزئيات غرق شوند و به نتيجهبه

  ).175 – 176نگاري، سميعي: صص روش تاريخ ادبيات آراي گوستاو النسون دربارة
) استادان درس تاريخ ادبيات فارسي، هنگام تدريس، با انبوهي از دانشهاي 2 – 2

سفي و منطقي، جغرافيايي، پزشكي، هيئت و نجوم و ... تاريخي، ادبي، عرفاني، فل
شوند و ناگزيرند همان مطالبي را كه در كتابها نوشته شده، تكرار كنند؛ رو ميبهرو

زيرا حتّي دسترسي به اين منابع، نيز دشوار است، تا چه رسد به مطالعة انتقادي 
بين رفتن روحية  دانشي، ازآنها. نتيجة اين شيوة جبري در تدريس چنين كالن

گمي دانشجوياني خواهد بود كه استاد را درمانده و فاقد درپژوهشي استادان و سر
ها ميبينند. به فرض محال كه استادي يگانة دانش الزم براي گفتگو در اين زمينه

دهر و در همة اين علوم و فنون مفلق باشد، باز هم چنين رويكردي جنبة علمي و 
هد داشت و سرمنزل آن ناكجاآباد خواهد بود. تنظيم تاريخ پژوهشي چنداني نخوا

هاي ادبي بهرة آموزشي و پژوهشي فراواني خواهد داشت و آيندة ادبي بر پاية ژانر
  درخشاني را براي همة پژوهشهاي ادبي رقم خواهد زد. 

) استادان، بايد افقهاي آينده را در برابر ديدگان دانشجويان بگشايند و آنان را 3 – 2
  براي پژوهشهاي متناسب با رشد دانشهاي ادبي در يك دهة بعد آماده كنند.  

) بايسته است كالسهاي درسي تاريخ ادبيات را در سالنهاي مخصوصي كه 4 – 2
ي جغرافيايي ايران در گذار تاريخ كه هاتصويري و نقشه -مجهز به امكانات صوتي 

هاي پژوهشي دانشگاهي با هاي ادبي هم باشد، برگزار كرد و نهادنشانگر حوزه
-هاي فيلمسازي، فيلمهاي كوتاهي دربارة هر شاعر، نويسنده يا دورههمكاري مؤسسه

 دهاي تاريخي توليد كنند تا در هنگام تدريس، نمايش داده شوند. استادان، ميتوانن
هر دانشجو يا گروهي از دانشجويان را موظّف به پژوهش بيشتر دربارة هر كدام از 

 -كتبي يا شفاهي  -اين فيلمها كنند و از آنان بخواهند ديدگاههاي انتقادي خود را 
هاي پژوهشي مناسب در حوزة به ديگر دانشجويان منتقل كنند. استاد بايد شيوه
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وزش دهد و منابع اصلي مورد نياز آنان را، نيز معرّفي تاريخ ادبيات را به دانشجويان آم
  كند.

  گيرينتيجه

هاي پژوهشي است و پژوهشگران را با چالشهايي ترين مقولهنگاري، از دشوارتاريخ ادبيات     
 كاستيهايي كه گريبانگير پژوهندگان. راستي باعث سردرگمي ميشودرو ميكند كه   بهبهرو

است راهنما، براي آنان كه به سرفرازي فرهنگ خود با نوشتن تاريخ پيشين شده، چراغي 
هاي ه شيوهوابستگي ب: اين كاستيها را ميتوان اين گونه برشمرد. ميانديشند ادبياتي شايسته

نويسي پيشينيان، نداشتن مباني نظري استواري در زمينة روش، ماده و همچنين ماهيت تذكره
 زدگي، داوريهاي كلّي و بدونهاي تاريخي و ادبي، ايدئولوژيبه جرياكار، رويكردي موازينگرانه 

دّقت در ارزيابي مقام شاعران و نويسندگان، كمرنگ بودن نقش زنان سخنور و ادبيات فولكلور 
ي هااي از خانوادة ژانرهاي ادبي و نداشتن شناخت بايستهو قومي ايراني،  كمتوجهي به ژانر

طالب، تراكم مطالب مطرح شده و در نتيجه، تنگ شدن ميدان تحليل ادبي در تنظيم رئوس م
و ارزيابي بر مؤّلف، نابجايي برخي از مباحث آورده شده در ذيل عنوانها، لغزش در خواندن 

به  شيفتگي وها به نويسندگان و شاعران، شعرهاي خطّي و تاريخ آنها و انتساب نسخهنسخه
ن نگرش تطبيقي ميان ادبيات فارسي و ادبيات جهاني در آثار كناره راندن ادبيات منثور، نبود

فهمي هاي تاريخي ادبيات فارسي و كژنويسندگان ايراني، كمتوجهي به برخي از دوره
  .نويسندگان انيراني از ظرافتها و دگرگونيهاي زبان و ادبيات فارسي

          
 منابع و مĤخذ

مجلّة رشد زبان ). 1389». (وگو با دكتر محمود فتوحيدر گفت: يات، هويت مّليتاريخ ادب«  .1
  .4 – 8صص . 1388شمارة نخست، پاييز . و ادبيات فارسي

در تاريخ ). 1380. (شفيعي كدكني، محمدرضا». ادبيات ايران از روزگار جامي تا به امروز« .2
چاپ اول، . ترجمة يعقوب آژند.  ديگرانموريسن، جرج و . ادبيات ايران از آغاز تا امروز

  .400 – 483صص . نشر گستره: تهران
در ). 1380. (تاور، فليكس». ادبيات علمي و دانشورانة ايران از آغاز تا پايان قرن سيزدهم« .3

چاپ اول، . ترجمة يعقوب آژند. موريسن، جرج و ديگران. تاريخ ادبيات ايران از آغاز تا امروز
  .158 – 234صص . رهنشر گست: تهران

). 1380. (بالديك، جوليان». آثار منثور و منظوم صوفيانة فارسي از آغاز تا سدة نهم هجري« .4
چاپ . موريسن، جرج و ديگران ترجمة يعقوب آژند. در تاريخ ادبيات ايران از آغاز تا امروز

  .101 – 157صص . نشر گستره: اول، تهران
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در تاريخ ). 1380. (موريسن، جورج». ايام تا روزگار جاميتاريخ ادبيات فارسي از كهنترين « .5
: چاپ اول، تهران. ترجمة يعقوب آژند. موريسن، جرج و ديگران. ادبيات ايران از آغاز تا امروز

 .11 – 96صص . نشر  گستره

ترجمة سهيال ). 1384. (برنارد، بوئينو». نگاري در فرانسهدشواريهاي تاريخ ادبيات« .6
  .انتشارات سمت: چاپ اول، تهران. جمعي از نويسندگان. در دربارة تاريخ ادبيات. اسمعيلي

). گيالني(احمد سميعي ». نگاريروش تاريخ ادبيات گزارش آراي گوستاو النسون دربارة« .7
  . 156 - 178صص : 10/4. فرهنگستان نامة). 1388(

: چاپ اول، تهران. اخگريترجمة محمد ). 1384. (سيپك، ييري. ادبيات فولكلور ايران .8
  . انتشارات سروش

  انتشارات الهدي: چاپ اول، تهران). 1375. (الحسينكوب، عبدزرين. از گذشتة  ادبي ايران .9
چاپ اول، . ترجمة الهه دهنوي). 1382. (وبستر، راجر. آمدي بر مطالعة نظرية ادبيدرپيش .10

  .نشر روزنگار: تهران
: چاپ اول، تهران. زادة شفقترجمة صادق رضا). 2536. (هرماناته، . تاريخ ادبيات ايران .11

  .بنگاه ترجمه ونشر كتاب
  .نشر دانش: چاپ اول، تهران). 1320. (رضازادة شفق، صادق. تاريخ ادبيات ايران .12
: چاپ سوم، تهران. ترجمة عيسي شهابي). 1385. (ريپكا، يان و ديگران. تاريخ ادبيات ايران .13

  .و فرهنگي شركت انتشارات علمي
  .انتشارات زوار: چاپ دوم، تهران). 1388. (پور سبحاني، توفيقهاشم. تاريخ ادبيات ايران .14
چاپ . به كوشش ماهدخت بانو همايي). 1340. (الدينهمايي، جالل. تاريخ ادبيات ايران .15

  .كتابفروشي فروغي: تهران, دوم
: چاپ سنگي، تهران.). ق1335(). الملكذكاء(فروغي، محمد حسين . تاريخ ادبيات فارسي .16

  .مطبعة ميرزا علي اصغر
  .چاپخانة سنايي: چاپ اول، تهران). 1316. (ياسمي، رشيد. تاريخ ادبيات معاصر .17
: چاپ اول، تهران. ترجمة سعيد ارباب شيراني. 4ج ). 1379. (ولك، رنه. تاريخ نقد جديد .18

 . انتشارات نيلوفر

  .انتشارات خوارزمي: چاپ چهارم، تهران). 1369. (الزمانفروزانفر، بديع. سخن و سخنوران .19
: چاپ اول، تهران. جلد، ترجمة فخر داعي گيالني 5).  1314. (نعماني، شبلي. العجمشعر .20

  .   مجلس
انتشارات سمت : چاپ اول، تهران). 1389. (ياحقي، محمدجعفر. كّليات تاريخ ادبيات فارسي .21

  . و همكاران
جاپ . ترجمة ضياء موحد و پرويز مهاجر). 1390. (ك، رنه و وارن، آستينول. نظرية ادبيات .22

  .انتشارات نيلوفر: سوم، تهران
 .فتوحي، محمود. نگاري در ايرانبا بررسي انتقادي تاريخ ادبيات: نظرية تاريخ ادبيات .23

 .انتشارات سخن: چاپ اول، تهران). 1387(
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