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  ادبيات ايران در دوره قاجار 

  ،1200تعداد صفحه ، )چاپ اول( 1396سروش، : مهوش واحد دوست، تهران

  1سيد مهدي زرقاني

  

 1200اين كتاب را در بيش از  -عضو هيأت علمي گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اروميه -مهوش واحد دوست

توان حدس زد كتابي با همين حدود هم استفاده كرده، مي» نثر«و از آنجا كه در عنوان فرعي از كلمة  صفحه منتشر كرده

هاي اخير به  هاي نادرست در دههادبيات دورة قاجار به واسطة برخي ذهنيت. دربارة شعر دورة قاجار منتشر خواهند كرد

كنند و چون شعر ادبيات قاجار را در شعر بازگشت خالصه ميمنتقدان و مورخان ادبي غالباً . استحاشيه رانده شده

حال آنكه نقطة عطف ادبيات قاجار . شودبازگشت ارتجاعي و تكراري است، كل ادبيات قاجار با اين صفت توصيف مي

. اردها و تحوالت نثري عصر جديد هم عمالً ريشه در ادبيات دورة قاجار دنه شعر بلكه نثر است و بسياري از نوآوري

شدة توان همة آن را صرفاً با اتهام ثابتتري نياز دارد و نمي نيز به بررسي انتقادي دقيق حتي شعر بازگشتمضافاً اينكه 

اند و درست بدين علت نويسندگاني مثل مهوش واحد دوست متوجه اين نكته شده. ارتجاعي بودن به حاشيه راند

اي به حاشيه رانده شده را به مركز توجه حد دوست از اين جهت كه دورهكتاب وا. تمركزشان بر نثر بيشتر از شعر است

ژانرهايي مثل نمايشنامه، مطبوعات، عهدنامه، منشĤت، ترجمه كه نقاط برجستة ادبيات . آورد بسيار ارزشمند استما مي

د بحث به اين است كه هاي ادبي قرار نگرفته بود و ارزش كتاب مور دهند، مورد توجه دپارتمانقاجاري را تشكيل مي

قدر دهد گويا نويسنده به اين نتيجه رسيده كه آنهاي بسيار زيادي از اين ژانرها را پيش روي خواننده قرار مينمونه

اگر . نمونه و شاهد مثال بياورد كه خواننده متقاعد شود دست كم يكبار ديگر با تأمل بيشتر به ادبيات قاجاري بنگرد

-هاي همين بوده باشد، بايد بگوييم به هدف خويش دست يافتهكردن كتاب با استفاده از نمونههدف نويسنده از حجيم 

  .  است

در . هاي فراوان پاشنة آشيل كتاب هم هست و براي نقد بايد از همين پنجره وارد شدهمين گرايش به آوردن نمونه       

و پژوهشي كتاب به شدت تحت تأثير قرار گيرد و كتاب ها سبب شده جنبة تحقيقي واقع، توجه زياد نويسنده بر نمونه

ترين ايرادي  اين عمده. اي از ژانرهاي مختلف دورة قاجاري با توضيحات اندكي در مقدمه تبديل شودعمالً به گزيده

اي نويسنده اشاره. استكتاب در سه بخش و مجموعاً بيست فصل تدوين شده. توان بر ساختار كتاب گرفتاست كه مي

در بخش نخست، به بررسي اوضاع سياسي و اجتماعي دوره . بندي كتاب ژانرها هستند ه ژانر نكرده اما مبناي فصلب

هم اين فصل و هم فصل بعدي كه مشخصاً توجه نويسنده معطوف به سلسلة قاجاري است، مطلب . پردازدقاجار مي
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است؛ مثالً نامي از قاجارپژوهاني عرفي قاجاريه مراجعه نكردهنويسنده به منابع معتبري براي ماينكه اي ندارد، مضافًا تازه

ن از نويسندگاني مانند ذاكر مثل هما ناطق، فريدون آدميت، عباس امانت يا آثار ترجمه شده ويلم فلور نيست و به جاي آ

گفتن  هايي براينقل قول شده كه ممكن است حرف) 32(و سعيد نفيسي) 75(، شميم)29(، قاضي مرادي)31(حسين

يكي دو مورد نيز ارجاع نويسنده به احمد كسروي است كه . داشته باشند اما قابل مقايسه با نويسندگان گروه اول نيستند

اي دربارة دورة خواننده در اين بخش به نتيجة تحقيقي تازه. البته منبع قابل اعتمادي براي تاريخ دورة قاجاري است

نوع نگاه نويسنده در اين دو بخش . بيند اي براي مواجهه با تاريخ نميمبناي نظري تازهرسد يا ديدگاه نويني يا قاجار نمي

در فصل چهارم، . بينيم، اثر مرحوم صفا، ميتاريخ ادبيات در ايرانهايي مثل اي است كه در كتابسنتي و به همان شيوه

دارالفنون و نقش «يا » سي در دورة قاجارروند نثر فار«تري مثل پنجم و ششم هم كه نويسنده به سراغ مباحث تخصصي

هاست كه در منابع پيشين  رفته، باز مطالب همان» انقالب مشروطه و تأثير آن بر نثر فارسي«و » آن در تحول ادب فارسي

  .  اي خبري نيستو از ديدگاه يا نكتة تازه آمده

فصل نخست با . اي منثور دورة قاجار استشود كه بررسي ژانرهكتاب از بخش سوم، وارد موضوع اصلي خودش مي    

ورخان شود كه انتخاب خوب و مناسبي است چون نويسنده به سراغ ژانري رفته كه م شروع مي» ها و قراردادهاعهدنامه«

هاي آورند منتها ايراد اين فصل كه در ديگر فصلشمار مي كمتر بدان توجه كرده و آن را از گروه آثار غير ادبي بهادبي 

ها فاقد تحليل انتقادي  طوري كه فصلهاست بهشود، تكية بيش از حد نويسنده بر شواهد و نمونه ب هم عينًا تكرار ميكتا

  . است

كه فصل نهم ها و عدم دقت نويسنده در مرزبندي ميان ژانرهاست؛ مثالً درحاليپوشاني فصلايراد ديگر كتاب در هم     

هاي سنتي  بندي با عنايت به اينكه در طبقه. شودمي» منشĤت و مقامه«م شامل نگاري اختصاص يافته، فصل دهبه نامه

اند و مناسبت اين دو با هم و آمده ك فصل با هماند، معلوم نيست چرا منشĤت و مقامه در يها جزئي از منشĤت بودهنامه

ها با هم؟ يا فصل يازدهم نشĤت و نامهآيا بهتر نبود، فصل مقامه جدا بيايد و فصل م. ها چيستنيز تفاوت منشĤت با نامه

شويم كه هاي طنزنويس مواجهه ميكتاب به ژانرهاي مطبوعاتي اختصاص يافته و بعد در فصل دوازدهم با عنوان روزنامه

-برمي» خاطرات و روزنامة خاطرات«از ديگر سو در فصل چهاردهم به  ها بيايد،ست در همان فصل روزنامهانتو مي

ها يك بحث پوشاني دارد يا در فصل مربوط به ترجمه پردازد، هم به مطبوعات مي فصل دوازدهم، كه يكسرهخوريم كه با 

ها اختصاص داده و كه نويسنده فصلي را به نمايشنامهاند، درحاليهايي است كه به فارسي برگردانده شده مهم، نمايشنامه

  است؟  يشنامه مطرح نشدهها در فصل نماجاي طرح اين سؤال باقي است كه چرا اين

اين كتاب آموزشي نيست تا بتوان گفت حاصل جمع نظرات . فقدان پيشينة پژوهش ايراد جدي ديگر كتاب است    

محققان مختلف دربارة يك موضوع گردآوري شده و نويسنده دعوي پژوهش و تحقيق ندارد بنابراين در استفاده از 

توجهي به  بي. اندررسي پيشينة تحقيق بداند كه تا كجاي تحقيق را ديگران انجام دادهنظرات ديگران ابتدا بايد نويسنده با ب

  .  خبر بماند مسير كتاب را تغيير دهد، بي ستانتو هاي جديد كه ميپيشينة تحقيق سبب شده كه نويسنده از بسياري ديدگاه
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گونة آن به عالوه خود ت اما خصلت گزارشزبان كتاب هم زباني متعارف و معمولي است كه گرچه سالم و ساده اس     

 شود كه خوانندة گريزپايموضوع تاريخ ادبيات، جاذبة سبك نوشتار را كاسته و حجم زياد هم مضاف بر علت مي

اي هم نمايه. آرايي و فونت كتاب مناسب استطراحي جلد، صفحه. از خود نشان ندهدامروزي به خواندن كتاب رغبتي 

  . كند تر ميه كه دسترسي به برخي موضوعات را براي محققان راحتدر پايان كتاب آمد

   

  

 


