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در گفت وگو با دكتر محمود فتوحي

بخشي از پژوهش هاي شما به موضوع نظريه ي تاريخ ادبيات 
مربوط اسـت. ضرورت پرداختن به اين موضوع و تأليف كتاب 

نظريه ي تاريخ ادبيات از كجا شكل گرفت؟
ــال هاي 1378 تا 1380  ــفه در س ــه ي ادبيات و فلس مجل
سخن راني هايي در موضوع «وضعيت نقد ادبي در ايران» در 
ــات  خانه ي كتاب برگزار مي كرد. يكي از موضوعات آن جلس
«تاريخ ادبيات نويسي در ايران» بود كه بنده عهده دار آن شدم. 
همان زمان، ضرورت طرح مباحث نظري (تئوريك) در تاريخ 
ادبيات فارسي را به طور عميق حس كردم؛ با توجه به اين كه 
ــري درباره ي تاريخ ادبيات در تمام  مجموعه ي بحث هاي نظ

زبان فارسي به ده صفحه نمي رسيد.
ــر داراي يك  امروزه، هر قلمروي از فعاليت هاي ذهني بش
پشتوانه ي استوار نظري است. آيا مي شود بحثي با اين درجه 
ــد؟ از  ــتوانه و پيش زمينه ي نظري باش ــت، فاقد پش از اهمي
ــخ ادبيات نقطه ي آغاز و انجام  طرفي، بنده معتقدم كه تاري
ــت؛ به اين  ــت: نقطه ي آغاز اس همه ي پژوهش هاي ادبي اس
ــتين گام براي  معني كه هر پژوهش گر يا منتقدي در نخس
يافتن اطالعات الزم درباره ي موضوع پژوهش خود به تاريخ 
ــش را در  ــات مراجعه مي كند تا جايگاه موضوع پژوهش ادبي

تاريخ، و نسبت آن را با ديگر مسائل بشناسد. 
ــت؛  تاريخ ادبيات نقطه ي پايان پژوهش هاي ادبي نيز هس
ــتاوردهاي پژوهش هاي  ــه معتبرترين دس ــن معني ك به اي
ــود. اغلب پژوهش هاي ادبي، از  ادبي وارد تاريخ ادبيات مي ش
ــي گرفته تا اغلب شاخه هاي نقد ادبي، مثل نقد  سبك شناس
تكويني، نقد تفسيري، مطالعات بينامتني، نقد هرمنيوتيك 
و نقد تاريخي نگر، مستقيماً با تاريخ ادبيات مرتبط اند. حتي 
پژوهش هاي علوم انساني، مثل پژوهش  در تاريخ زيباشناسي، 
مطالعات فرهنگي و اجتماعي، همه به وجهي با تاريخ ادبيات 

سروكار پيدا مي كنند.

پس، اجازه بدهيد برگرديم به مسئله ي اساسي تر، يعني «چرا 
به تاريخ ادبيات نيازمنديم». اصالً نياز به اين دانش از كجا آغاز 

مي شود و چرا در همه ي زبان ها و در ميان همه ي ملل، داشتن 
تاريخ ادبيات ملي يك ضرورت است؟

ــي نظريه ي تاريخ ادبيات  ــش هاي اساس اتفاقاً يكي از پرس
همين است. تاريخ ادبيات بخشي از تاريخ ملت است؛ بنابراين، 
ــي، تاريخ دين، تاريخ اجتماعي و تاريخ  در كنار تاريخ سياس
فرهنگ و... تاريخ نخبگان و ارزش هاي ماندگار يك فرهنگ 

نيز كه با هويت ملي گره خورده، بسيار مهم است.
شما اگر بخواهيد هويت هر قوم يا ملتي را بشناسيد، به دنبال 
ــاز آن قوم مي گرديد.  ــاخص هاي اصلي و ويژگي هاي ممت ش
مميزه هايي كه يك ملت را از ملت ديگر جدا مي كند، در زبان، 
ــته ي تاريخي آن ملت نمود  ــنت  ها و گذش فرهنگ، دين، س
مي يابد. اين ها عناصر و شاخص هاي عمده ي هويت اند. ادبيات 
ظرفي است كه هم  زبان ملت را در عالي ترين سطوحش نشان 
مي دهد، هم فرهنگ و ارزش هاي سنتي و ديني، و هم تصويري 
ــته ي مشترك آن ملت را ارائه مي دهد. فراتر از اين ها  از گذش
ــت نامه ي ذهن هاي برتر، فرزانگان و فرهنگ سازان و  سرگذش

هم چنين، رخ دادهاي مهم فرهنگي آن ملت است.
به هر كشوري كه برويد، راهنمايان تورهاي گردش گري شما 
ــته ي  را به مكان هاي تاريخي و فرهنگي، كه جلوه گاه برجس
تاريخ و هويت ملي آن هاست، مي برند. اين اماكن به نحوي با 
زندگي و انديشه ي نويسندگان، شاعران، دانشمندان و نخبگان 
آن ملت مرتبط اند. حال اگر بخواهيد آن شخصيت ها و مكان ها 
را بشناسيد، ناگزيريد اطالعات مربوط به آن ها را در كتاب هاي 
ــور جست وجو كنيد. خانم آنا  تاريخ ادبيات و فرهنگ آن كش
ــناس بزرگ آلماني، در جواني به قصد  ماري شيمل، شرق ش
گردش گري به شهر قونيه در تركيه مي رود و از طريق تماشاي 
مراسم سماع مولويه مشتاق مي شود كه با جالل الدين مولوي 
ــنا گردد. زبان تركي را فرا مي گيرد كه مولوي را بشناسد.  آش
ــت؛ در نتيجه، به  ــد مي بيند كه اين جالل الدين ايراني اس بع
سوي ادبيات فارسي و پژوهش در اين قلمرو كشيده مي شود 
تا ببيند اصل ماجراي قونيه از چه قرار بوده است. نياز به تاريخ 

ادبيات بخشي از همان نياز به تاريخ است. 

اااشااشارهرهره: :: 
دكتر محمود فتوحي 
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ادادادبيبيبياتاتات   نونونويسيسيسي ي ي 
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تأثيـر نگارش تاريـخ ادبيات در شـكل دادن به هويت ملي 
چه قدر است؟

ــروزي از پايان قرن نوزدهم  ــث هويت ملي با مفهوم ام بح
ــتم ميالدي اوج گرفت و هم زمان، رابطه ي  و اوايل قرن بيس
ــكار شد. تحقيق در  هويت با تاريخ ادبي در ادبيات اروپا آش
مسئله ي هويت ملي، باب تاريخ ادبيات نويسي را باز كرد؛ 
تا آن جا كه وجود تاريخ ادبيات ملي براي هر ملتي 

يك ضرورت تلقي شد.
ــاخص هاي بنيادين هويت،  يكي از ش
گذشته ي مشترك ملت است. بخشي 
از اين گذشته ي مشترك در ادبيات، 
ــر  هنر و متن هايي كه در سراس
اين گذشته ي مشترك خوانده 
مي شده نمودار است. چه چيز 
بهتر از ادبيات مي تواند هويت 
ملتي را نشان دهد. فردوسي، 
خيام، بيهقي، حافظ، مولوي 
ــته اند  ــق به گذش و... متعل
ــا در زندگي اكنون ما نيز  ام
حضور دارند و حضورشان در 
طول اين قرن ها به نوع تفكر و 

زندگي ما شكل داده است. 
آثار ادبي، بخش جدايي ناپذير 
ــه ها  هويت ملي و عصاره ي انديش
و تجربه هاي مشترك قوي هستند. 
هم چنين، متعالي ترين شكل زبان ملي 
و عالي ترين احساسات زيبايي شناختي ملي 
محسوب مي شوند. اين آثار فضيلت هاي انساني 
ــه مي دهند، ماندگارترين  ــه رنگ و بوي ملي ارائ را ب
ــه هاي نخبگان ملت عرضه  ــا را از زندگي و انديش تصويره
ــا و واكنش ها را  ــيرها، تأويل ه ــن تفس ــد و مؤثرتري مي كنن
برمي انگيزند. آن ها (آثار) از زندگي و روح ملي برآمده اند و در 

ادبيات ظرفي 
است كه هم  
زبان ملت را 

در عالي ترين 
سطوحش 

نشان مي دهد، 
هم فرهنگ 

و ارزش هاي 
سنتي و ديني، 
و هم تصويري 

از گذشته ي 
مشترك آن ملت 
را ارائه مي دهد
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عين حال، زندگي و روح ملي را شكل مي دهند. وقتي ما تاريخ 
ادبيات مي نويسيم، در واقع همه ي اين مسائل را مي نويسيم.

ــي، عربي،  ــي كه در تاريخ ادبيات فارس اگر به جنجال هاي
ــي مثل رودكي،  ــر هويت ملي بزرگان ــك و افغان بر س تاجي
مولوي، ابن سينا، فارابي، وجود دارد دقت كنيم، نقش تاريخ 
ادبيات را در شكل دادن به هويت ملي به وضوح درمي يابيم. 
در سال هاي اخير، مولوي به عنوان يك شخصيت مطرح در 
ــورهاي  ــگ جهاني در كانون مباحث قومي و ملي كش فرهن
ــتان، ايران، تركيه قرار گرفته است. تاريخ  ازبكستان، افغانس
ادبيات ذاتاً با موضوع هويت گره خورده است و گاه تودرتويي 

هويت ها براي مورخ ادبي بسيار مشكل ساز مي شود.

يعني، شما معتقديد كه دگرگوني ها و تحوالت حوزه ي جغرافياي 
سياسي، تاريخ ادبيات را هم تحت تأثير قرار داده است؟

بله، قطعاً اين چنين و فراتر از آن است؛ تا آن جا كه براي مورخ 
ــورها تأثير  ــي كش ادبي بحران ايجاد مي كند و بر روابط سياس
مي گذارد. اجازه بدهيد يك نمونه از اين تأثير را نقل كنم. سال 
2004 در دانشگاه بلگراد كتابي با عنوان تاريخ ادبيات يوگسالوي 
ــجويان صربي در  ــتادان و دانش ترجمه و تدوين كرده بودم. اس
شهر بلگراد با نام تاريخ ادبيات يوگسالوي سخت مخالف بودند؛ 
مي گفتند كه بعد از 1998 جمهوري يوگسالوي از هم پاشيده 
است و چيزي به نام يوگسالوي وجود ندارد. من مي گفتم همه ي 
نويسندگان مطرح در اين كتاب متعلق به جمهور يوگسالوي اند. 
آن ها در آن دوران زيسته اند و نوشته اند اما دانشجويان ملي گراي 
صرب مي گفتند صربستان در تمام آن زمان مركزيت فرهنگي 
يوگسالوها بوده است. بايد نام كتاب را تاريخ ادبيات صربستان 
گذاشت. چه بايد مي كردم؟ با توجه به اين كه در كتاب نويسندگان 
مشهوري از بوسني و هرزگوين و كرواسي و مقدونيه نيز مطرح 
ــل 1961 ايوو آندريچ  ــده اند؛ مثالً برنده ي جايزه ي ادبي نوب ش
ــه در يك خانواده ي كاتوليك (متمايل  (1975-1892) بود ك
به كرواسي) به دنيا آمد، در ميان مسلمانان بوسني رشد كرد و 
در بلگراد با صرب ها زيست و داستان هايش را به گويش صربي 

درباره ي فرهنگ بوسني و روي دادهاي آن جا نوشت.
حاال بر سر هويت ملي وي نزاع است. نام آندريچ مايه ي افتخار 
هر سه قوم صرب، بوسنيا و كروات است. تغيير مرزهاي سياسي 
كشورهاي بالكان در پايان قرن بيستم، بحران بزرگي براي تاريخ 
ادبيات به وجود آورده است. همين مسئله بعد از قرن دوازدهم 
هجري، هنگام جدايي تاجيك و افغان و ديگر مليت هاي فارسي 
زبان براي تاريخ ادبيات فارسي رخ داد؛ مثالً اآلن بر سر عنوان 
ــي» يا «تاريخ ادبيات ايران» بحث است.  «تاريخ ادبيات فارس
عنوان تاريخ ادبيات فارسي، ادبيات افغاني و تاجيكي را نيز در 
خود دارد؛ هر چند برخي ملي گرايان افراطي منكر اين وحدت 
زباني اند و چشم بر گذشته ي مشترك پارسي زبانان مي بندند. 

اگر بنويسيم «تاريخ ادبيات ايران» و مراد ما ايران درون مرزهاي 
سياسي امروز (ادبيات آذري، بلوچي، كردي، تركمن، و...) را نيز 
شامل شود. مي بينيد كه تاريخ ادبيات بيش از تاريخ سياسي و 
اجتماعي، حامل ارزش هاي ملي است و سردرگمي هاي مورخ 

ادبي به همين دليل است.

 اين جا يك پرسـش پيش مي آيـد كه وقتي تاريـخ ادبيات 
اين گونه با هويت ملي ما گره خورده است، پس چرا اروپايي ها 
كار نوشتن تاريخ ادبيات فارسي را زودتر از پژوهش گران وطني 

شروع كردند؟
ــت  ــت روي دس ــت كه ايراني ها دس ــما اين اس اگر مراد ش
ــتند و مثالً هرمان اته ي آلماني در سال 1896 ميالدي  گذاش
يك باره و بي مقدمه در مجموعه ي ساختار فقه اللغه ي ايراني 
بخشي با عنوان «ادبيات جديد فارسي»1 درباره ي تاريخ ادبيات 
فارسي نوشت، يا ادوارد براون از 1902 تا 1926 ميالدي كتاب 
چهار جلدي تاريخ ادبي ايران را به يك باره و با تكيه بر معلومات 
ــت و چنين امري امكان نداشته  خودش نوشت، صحيح نيس
است؛ زيرا منابع اصلي اين مورخان ادبي غربي، كتاب ها و منابع 

فارسي خود ما مثل تاريخ ها و تذكره هاي ايراني بوده است.
ــه نظامي عروضي  ــري قمري ك ــال هاي 550 هج ــا  از س م
سمرقندي چهار مقاله را نوشته است، تا زمان هرمان اته و براون، 
صدها تذكره و تاريخ داريم كه حاوي اطالعات گسترده اي درباره ي 
فرهنگ و ادبيات ما هستند. مرحوم گلچين معاني در كتاب تاريخ 
ــدود 529 اثر تاريخي و ادبي مختلف را  ــي، ح تذكره هاي فارس
معرفي كرده است كه حاوي اطالعات تاريخ ادبي هستند. اين ها 

مصالح و موادي است كه پيشينيان ما تدارك ديده اند.
سير تاريخي اين كتاب ها از قرن ششم تا چهاردهم هجري، 
نشان مي دهدكه جريان معرفي ادبيات شعري در زبان فارسي 
ــعار به سوي زندگي نامه نويسي و سپس  از گزينش صرف اش
ــگاه انتقادي و در نهايت، به  ــه جانب تأليف تذكره هايي با ن ب
سوي جريان شناسي و نوعي تاريخ ادبيات، شبيه آن چه امروز 

مي شناسيم، پيش مي آيد.
اما درست است؛ مي بايد پذيرفت كه اصطالح «تاريخ ادبيات»، 
به معني «بررسي روند تحول و دگرگوني» را اروپايي ها اولين 
ــاه  ــي تا ميانه ي دوره ي رضاش بار باب كردند. در زبان فارس
(حدود 1313 شمسي) هيچ تأليفي نمي يابيم كه با معيارهاي 
دوران جديد بتوان آن را «تاريخ ادبيات» ناميد؛ يعني، كتاب 
ــتقلي كه با نگاه تاريخي نگر و در ساختاري منظم، روند  مس
تحول و دگرگوني مسائل ادبي را ترسيم كند. ايراني ها اولين 

الگوها را از تاريخ ادبي ايران شناسان گرفتند.
ــت ملي ما  ــف هوي ــت وجوي كش ــا كه در جس اروپايي ه
ــتند درباره ي گذشته ي فرهنگي و فكري ما  بودند، نياز داش
ــا، افغان ها و ديگر اقوام  ــاي هويتي ما با تاجيك ه و تفاوت ه

در زبان 
فارسي تا 
ميانه ي دوره ي 
رضاشاه (حدود 
1313 شمسي) 
هيچ تأليفي 
نمي يابيم كه 
با معيارهاي 
دوران جديد 
بتوان آن را 
«تاريخ ادبيات» 
ناميد؛ يعني، 
كتاب مستقلي 
كه با نگاه 
تاريخي نگر و 
در ساختاري 
منظم، روند 
تحول و 
دگرگوني 
مسائل ادبي را 
ترسيم كند



آموزش زبان و ادب پارسى
9شماره ى نخست/پاييــــز1389

7

اطالعات دقيقي داشته باشند. به همين جهت، نوشتن تاريخ 
ــي براي شرق شناسان و نخبگان و دولت مردان  ادبيات فارس
غربي اهميت پيدا كرد؛ براى اين كه هنوز تا آن زمان، نگرش 
تاريخى و ضرورت بررسِى سير تحول، جدى نشده بود. ما در 
ــع تاريخ ادبى خودمان، از قرن يازدهم به بعد، مى بينيم  مناب
ــانى  ــدگان ادبيات، مثل تقى اوحدى كاش كه بعضى پژوهن
(نويسنده ى عرفات العاشقين، 1024 قمرى) و واله ى داغستانى 
(نويسنده ى رياض الشعرا، 1161 قمرى) درصدد بررسى تحول 
و لحظه هاى تغيير ادبيات برآمدند ولى دليل اين كه اروپايى ها 
ــه اين امر بيش تر توجه كردند، اين بود كه آن ها در جريان  ب
شرق شناسى به دنبال شناخت هويت ملت هاى شرق بودند. 
در قرن هجدهم تب شرق شناسى در ميان دولت ها و نخبگان 
اروپا باال گرفت. در آغاز، مقاالت و كتاب هايى منتشر مى شد 
ــرق را معرفى  كه به اجمال تاريخ و فرهنگ و ادبيات ملل ش
مى كرد. آن ها پژوهش در تمدن هاى شرقى، ازجمله زبان ها و 

ادبيات ايرانى، را در سه مرحله پشت سر گذاشتند:
نخست: شناسايى نسخه ها و دست نويس هاى آثار علمى و 

ادبى تمدن هاى شرقى و چاپ و ترجمه ى آن ها؛
دوم: نگارش زندگى نامه و شرح احوال علمى فرهنگ سازان 
ــرقى؛ زيرا شناسايى دقيق مؤلفان و نويسندگان آن منابع  ش

بسيار ضرورت داشت؛
ــوم: نگارش سير تاريخى رخ دادهاى علمى و ادبى. در اين  س
مرحله، آثار و انديشه ها را طبقه بندى و تحليل و نقد و ارزيابى 
مى كردند و ضمن بررسى پيدايى و انحطاط جريان هاى فكرى 
و ادبى، مشخص مى كردند كه تأثير و تأثرها چگونه است و از 
اين طريق، اصل انديشه ها و دانش ها را رديابى مى كردند. آن ها 
طبعاً به كتاب هايى نياز داشتند كه سير تاريخ تحول و دگرگونى 
ــى را به تصوير كشند و از جريان هاى  فرهنگ و ادبيات فارس

فكرى و فرهنگى ما در گذر تاريخ درك روشنى ارائه كنند.

به نظر شـما دسـتاورد تحقيقات ايران شناسـان اروپايى در 
تدوين تاريخ ادبيات ما تأثير داشته است؟ چه نوع تأثيرى؟

ــان پژوهش هاى ادبى و تاريخى را، هم زودتر از  شرق شناس
شرقى ها شروع كردند و هم دقيق تر و علمى تر پيش بردند. با 
شروع نهضت هاى علمى در اروپا روش علمى در پژوهش هاى 
علوم انسانى، به ويژه متن شناسى و تاريخ ادبيات نويسى، هم 
ــوى  ــخ ادبيات، روش هاى دو نفر فرانس ــد. در تاري مطرح ش
سال ها الگو بود؛ يكى هيپوليت تن و ديگرى گوستاوالنسون. 
ــون، به ويژه بر هرمان اته و ادوارد براون، در نوشتن  روش النس

تاريخ ادبيات ايران تأثير گذاشت.
ــخ ادبى ما، مثل تاريخ  ــتين كتاب هاى تاري بعد از آن ها نخس
ادبيات مرحوم رضازاده ى شفق (سال 1313 شمسى) كه براى 
دبيرستان ها نوشته شد، الگوى خود را از كتاب هاى هرمان اته و 

ادوارد براون گرفت. مرحوم شفق، ابتدا كتاب هرمان اته را ترجمه 
ــت. ديگرانى هم كه كتاب درسى  كرد و بعد، كتاب خود را نوش
نوشتند، مثل ملك الشعرا بهار (1320)، حسين فريور (1321) و 
سليم نيسارى (1324)، الگوى خود را از شفق گرفتند. سرانجام، 
استاد ذبيح اهللا صفا از سال 1332 تا 1367 بزرگ ترين مجموعه ى 

تاريخ ادبيات فارسى را در پنج جلد و هشت مجلد منتشر كرد.
ــخه هاى خطى فارسى را  عالوه بر اين، بخش زيادى از نس
خاورشناسان گردآورى، ويرايش و چاپ كردند. عالمه محمد 
قزوينى، كه الگوى كامل متن شناسى و تصحيح است، روش 
كار ويرايش متون كهن را از غربى ها آموخت. كار خاورشناسان 
هرچند ايراد و اشكال هايى دارد اما از لحاظ روش علمى و نوع 

نگاه الگو بوده و هست.

معمـوالً پژوهش گرانى كه به سـراغ نگارش تاريـخ ادبيات 
مى رونـد، از كسـانى كه به تصحيح و شـرح و تفسـير متون 
مى پردازند، كم ترنـد. از طرفى، اين روزها نقد ادبى با الگوها و 
نظريه هاى جهانى خيلى پرطرف دار اسـت. دليل اين اقبال كم 

به پژوهش در تاريخ ادبيات چيست؟
ــاره كردم، همه ى  به يك معنى، همان طور كه قبًال هم اش
اين پژوهش ها در خدمت تاريخ ادبيات قرار مى گيرند اما اگر 
ــتن كتابى با نام «تاريخ ادبيات» باشد، بله اقبال  منظور نوش
خيلى كم است. استقبال از پژوهش در تاريخ ادبيات و نوشتن 
آن نسبت به ديگر شاخه ها، به ويژه تك نگارى هاى پژوهشى، 
خيلى كم تر است. علت اين امر، دشوارى كار در نگارش تاريخ 
ــتن تاريخ ادبيات فارسى با چند مشكل  ــت. نوش ادبيات اس

بزرگ مواجه است كه عرض مى كنم.
ــتردگى دامنه ى كار: گستره ى پهناور چهارده قرن  1. گس
نگارش در حيطه ى نظم و نثر و تنوع جريان هاى ادبى فارسى 
در شعر و نثر مانع از آن مى شود كه يك نفر به تنهايى بتواند 

تاريخ ادبيات قابل اعتمادى براى ما تهيه و تدوين كند.
ــيارى از قضاياى  2. ضرورت پژوهش در همه ى متون: بس
ــهور تاريخ ادبى ما از منابع متأخر و دم دستى استخراج  مش
ــته ها و آثار  ــه اگر متن هاى اصلى و نوش ــده اند؛ درحالى ك ش
ــوند، اطالعات تاريخى بسيار دقيقى  خود مؤلفان خوانده ش
به دست مى آيد، به طورى كه بسيارى از قضاوت ها را درباره ى 
مؤلفان تغيير مى دهد. حتى در دوره ى غزنوى و سلجوقى، كه 
بيش ترين تحقيقات صورت گرفته، هنوز اطالعاتى هست كه 

ممكن است قضاياى مشهور در تاريخ ادبيات را تغيير دهد.
متأسفانه به دليل نوعي نگاه كمال طلب در تحقيقات ادبى 
ما، متون درجه ى دو و سه چندان مورد اقبال قرار نمى گيرند. 
ــاعرها و ابرمتن هاى ادبى با  تحقيقات ادبى، هم چنان به ابرش
نگاهى شيفته وار مى نگرد. دوره هايى كه با نام عصر انحطاط 
ــورى و دوره ى صفوى يا  ــده اند، مثل دوره ى تيم معرفى ش

متأسفانه به 
دليل نوعي 

نگاه كمال طلب 
در تحقيقات 

ادبى ما، متون 
درجه ى دو 

و سه چندان 
مورد اقبال 

قرار نمى گيرند. 
تحقيقات ادبى، 

هم چنان به 
ابرشاعرها و 

ابرمتن هاى 
ادبى با نگاهى 

شيفته وار 
مى نگرد
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ــل غلبه ى ذهنيت  ــد قاجار، به دلي ــت در عه دوره ى بازگش
ــرار نگرفته اند.  ــراى، چندان مورد مطالعه ى دقيق ق كمال گ
ــأ جريان هايى است كه در دوره هاى بعد به  اين دوره ها منش

شكوفايى منجر مى شوند.
ــارات از تاريخ ادبى: انتظارات از يك تاريخ  3. دامنه ى انتظ
ادبى بسيار زياد است. معموالً از يك تاريخ ادبى مى خواهند كه 
مجموعه ى زندگى نامه هاى معتبر، نقد و ارزيابى، سبك شناسى 
و شناخت فرديت هنرى، جريان شناسى و... را در خود داشته 
ــخ دادن به اين همه انتظارات، آن هم با اطالعات  ــد. پاس باش
ــر، از عهده ى يك نفر برنمى آيد. بايد هر  و قضاوت هاى معتب
بخش را افرادى با تخصص هاى جداگانه بنويسند. به ويژه كه 
موضوع تأثير و تأثرها و روابط بين متن ها و مؤلفان، در بسيارى 
از بخش هاى تاريخ ادبيات فارسى، هنوز ناشناخته مانده است. 
به همين دليل، ارزيابى و قضاوت درباره ى ابداع، تقليد و تأثير 

و تأثر در يك تاريخ ادبى چندان قابل اعتماد نخواهد بود.
ــناخته در تاريخ ادبى در متن هاى  4. خيلى از مسائل ناش
ناشناخته هست كه بايد مورد تدقيق و تحقيق قرار گيرد. متنى 
مثل مختارنامه ى (رباعيات) عطار مشكوك است. اين موضوع 
ــه ى آن با مقدمه ى تذكره االوليا و  از مقدمه ى كتاب و مقايس
جست و جوهاى تاريخى آشكار مى شود. پژوهش ها در متون 

نثر عرفانى چندان اميدواركننده نيست.
ــيارى از نسخه هاى خطى هنوز تصحيح نشده اند؛ به ويژه  بس
ديوان ها و جنگ ها و منابع ادبى و تاريخِى درجه ى دو و سه از 
دوره ى تيمورى و صفويه؛ مثالً تذكره ى حجيم عرفات العاشقين، 
كه منبع بسيارى از تذكره نويسان و مورخان ادبى بوده و حاوى 
ــى قرن هاى نهم تا  ــاره ى جريان هاى ادب اطالعات مهمى درب
يازدهم است، هنوز دقيق خوانده نشده است. انتشار هريك از اين 

كتاب ها بخش هايى از اطالعات تاريخ ادبى ما را تغيير مى دهد.
ــه و فولكلوريك بالتكليف  ــا، قصه هاى عاميان 5. رمانس ه
مانده اند. حتى در دوره ى معاصر، اشخاص ناشناخته و متن هاى 
ــتان نويس بودِن ناصرالدين شاه،  مغفول زياد داريم؛ مثًال داس
ــت يا رمان ها و  ــده اس ــخص ش ــال مش حاال بعد از 150 س
داستان هاى كوتاه محمدجعفر پيشه ورى، كه تاكنون به عنوان 
يكى از مبارزان سياسى دوران رضاشاه شناخته مى شد، بعد 
از هفتاد سال منتشر شده كه نامى از وى در كتاب هاى تاريخ 
ادب معاصر نيامده است. همه ى اين ها به روشنى از دشوارى 

كار و غيرقابل اعتماد بودن اطالعات موجود خبر مى دهند.
ــت كه پيش روى مورخ ادبى ماست.  6. اين ها مشكالتى اس
دشوارى هاى ديگرى نيز وجود دارد؛ ازجمله نداشتن پشتوانه ى 
ــره ى زمانى معاصر،  ــل دوره بندى، داي ــائلى مث نظرى در مس
مسئله ى هويت و دامنه ى جغرافيايى و تاريخى. ادبيات فارسى 
يا ادبيات ايران را هم بايد بر اين ها افزود كه در كتاب نظريه ى 

تاريخ ادبى به تفصيل درباره ى آن بحث شده است.

با اين توضيحات، آيا اميد داشتن يك تاريخ ادبيات مقبول و 
قابل اعتماد در ادبيات فارسى وجود دارد؟

ــگى تاريخ ادبيات نگارى  ــكل هميش آن چه بنده گفتم مش
ــر راه پژوهش گران اين قلمرو خواهد  است كه هميشه بر س
ــكالت به اين معنى نيست كه دست روى  بود. طرح اين مش
دست بگذاريم. هر نسلى تاريخ ادبيات خاص خود را مبتنى 
ــد. چنان كه نسل هاى پيشين  بر درك و دانش خود مى نويس
نيز كار خود را انجام داده اند. اآلن هستند كسانى كه با همه ى 
اين دشوارى ها به سراغ نگارش تاريخ ادبيات مى روند. هر روز 
كه مى گذرد، اطالعات الزم براى تدوين تاريخ ادبيات هر دوره 

هم بيش تر مى شود و هم معتبرتر.

به نظر مى رسد كه گسترش دانشگاه ها و تمركز بر پژوهش هاى 
ادبى و پايان نامه هاى دانشجويى و دانشگاهى زمينه هاى بهترى 

براى مورخان ادبيات فراهم كرده است.
ــت كه با وجود  ــد اما واقع امر اين اس ظاهراً بايد چنين باش
صدها دانشگاه، هزاران مقاله و بالغ بر دوازده هزار پايان  نامه ى 
ــى ارشد و دكترى، در مطالعات ادبيات فارسى وضع  كارشناس
چندان تغيير نكرده است. اگر هر پايان نامه ى دانشجويى بخش 
كوچكى از اين تاريخ گسترده را به دقت كاويده باشد، بايد ذخاير 
ــتره ى  ــات ادبى ما، هم از دقت و اعتبار باال و هم از گس اطالع

وسيعى برخوردار مى بود اما متأسفانه گويى چنين نيست.
مقاالت و پايان نامه هايى كه در موضوعاتى مثل تك نگارى ها، 
تصحيح ديوان ها و منابع كهن، نقد و ارزيابى، سبك شناسى 
ــى ها، مطالعات  ــت هنرى، جريان شناس ــش در فردي و پژوه
تطبيقى و... صورت مى گيرد، همه اگر قابل اعتماد باشند و با 
روش دقيق و قابل اطمينانى انجام گرفته باشند به كار مورخ 

ادبى مى آيند.
ــن  ــگاهى اگر به روش بنده معتقدم كه پژوهش ادبى دانش
ــائلى در تاريخ ادبيات نينجامد،  ــدن مسئله اى و طرح مس ش
ماهيت علمى اش محل ترديد است. پژوهشى كه در حد «يك 
ــى  گزاره» به محتواى علمى تاريخ ادبيات ما نيفزايد، پژوهش
اصيل و معتبر نيست. تنها دستاوردهاى آن دسته از تحقيقات 
ادبى به كار تاريخ ادبيات مى آيند كه روش مشخصى داشته 
باشند و مسئله اى را روشن كنند. اگر دستاوردهاي هريك از 
ــه پژوهش هايي كه انجام مى گيرد، تنها در قالب يك  آن هم
ــه يا يك بند به تاريخ ادبيات راه يابد ما نگرانى چندانى  جمل

براى نوشتن تاريخ ادبيات نخواهيم داشت.
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1896-1904) II, pp. 212-368.

استقبال از 
پژوهش در 
تاريخ ادبيات 
و نوشتن 
آن نسبت به 
ديگر شاخه ها، 
به ويژه 
تك نگارى هاى 
پژوهشى، خيلى 
كم تر است. 
علت اين امر، 
دشوارى كار در 
نگارش تاريخ 
ادبيات است


