
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


اري و محتوایی تاریخ ادبیات ایرانشناسی ساختآسیب

الدین هماییجاللتألیف 

*آنیتا خالقی

چکیده

نظــران را در گــردآوري و نظیــر آن ادیبــان و صــاحبپیشــینۀ دیرینــۀ ادبیــات فارســی و غنــاي کــم
ــاگون مورخــان ادبــیهــاي رویکردهــا و شــیوهثبــت آن متعهــد ســاخته اســت.  ، محــل نقــد و گون

نویسـی در  هـاي تـاریخ ادبیـات   نتیجـۀ ایـن نقـدها پیشـرفت و بهبـود شـیوه      منتقـدین اسـت.   بررسی
شناسـی سـاختاري   بـه شـیوة اسـتقرایی بـه آسـیب     در ایـن نوشـتار   ایران بوده، همچنـان ادامـه دارد.   

ــالل     ــتاد ج ــألیف اس ــران، ت ــات ای ــاریخ ادبی ــوایی ت ــت.   و محت ــده اس ــه ش ــایی پرداخت ــدین هم ال
ــ  ــژوهش گوی ــن اســت کــه  دســتاوردهاي پ ــاریخ و اجتمــاع،   اي ای ــه ت محــدود نمــودن رویکــرد ب

ــأث    ــه و ت ــام در رابط ــدن ابه ــاقی مان ــدیگر  یب ــر یک ــه ب ــات و جامع ــه ،ر ادبی ــودن زمین ــاي وارد نم ه
ــات،      ــۀ ادبی ــه حیط ــی ب ــی و فرهنگ ــري و علم ــاگون هن ــف و   گون ــر مؤل ــیک ب ــۀ ذوق کالس غلب

ضــعف ایــن اثــر کــه ســبب هســتند هــایی در شــواهد و ارجاعــات از جملــه عــواملیوجــود نقــص
اند. ارزشمند شده

الدین همایی.، تاریخ ادبیات، زبان فارسی، جاللشناسیآسیبکلیدواژه:

khaleghi84@yahoo.comارومیهدانشجوي دکتري دانشگاه*

35

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


درآمد. 1

اي دیرینـــه دارد. هرچنـــد بســـیاري از تألیفـــات نویســـی در ایـــران پیشـــینهادبیـــاتتـــاریخ 
ــوده   ــذکره ب ــته ت ــرون گذش ــران را در       ق ــات ای ــاریخ ادبی ــمتی از ت ــال قس ــر ح ــه ه ــد، ب ان

االلبــاب عــوفی، تذکرةالشــعراي   تــوان بــه لبــاب  انــد. از تألیفــات گذشــته مــی   برگفتــه
ضــاقلی خــان هــدایت اشــاره    الفصــحاي ردولتشــاه ســمرقندي، آتشــکدة آذر و مجمــع   

الزمــان فروزانفــر،  کــرد. در دورة معاصــر هــم بزرگــانی چــون رضــازادة شــفق، بــدیع       
ــن ــارده      زری ــت گم ــار هم ــن ک ــه ای ــفا ب ــایی و ص ــوب، هم ــون   ک ــانی چ ــد. خاورشناس ان

اند.ادواردبراون، هرمان اته و یان ریپکا نیز نقش مهمی در این زمینه داشته

گیــرد؛ از جملــه روش  اي مختلفــی صــورت مــی  هــنگــارش تــاریخ ادبیــات بــه شــیوه    
ــل   ــارکردگرا، ک ــابلی، ک ــوینی، تق ــاریخ     تک ــات ت ــی در تألیف ــور کل ــه ط ــر و موردي.ب نگ

نامــۀ شــود. آوردن نــام، زنــدگیادبیــات، حــوادث ادبــی بــه ترتیــب ادوار تــاریخی بیــان مــی
ــت      ــات اســت. در حال ــاریخ ادبی ــاب ت ــک کت ــالودة ی ــی، ش ــار ادب ــنده و آث ــا نویس شــاعر ی

-شــناختی، فرهنگــی و... نیــز توجــه مــیفتۀ آن، گــاهی بــه ابعــاد زیباشــناختی، جامعــهپیشــر
شود.

چـه  هـاي ادبـی در ایـران بیشـتر در زمینـۀ مسـائل مربـوط بـه فیلولـوژي اسـت و آن          پژوهش
توانــد انجــام پــذیرد، شناســی و زیباشناســی مــیشناســی، جامعــههــاي تحلیــل رواندر زمینــه

)107: 1350کوب، دیبان ما قرار گرفته است. (زرینتا کنون به ندرت مورد توجه ا

ــنش    ــه واک ــده ب ــتن خوانن ــی واداش ــار ادب ــت آث ــلیقه ماهی ــی و س ــاي احساس ــت؛ از ه اي اس
ــارگیري         ــه ک ــر ب ــرض خط ــدت در مع ــه ش ــی ب ــد ادب ــا منتق ــگر و ی ــک پژوهش ــن رو ی ای
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-هــا و برداشــتعناصــر اعتبــاري ذهــن خــویش اســت. بــراي ارائــۀ یــک اثــر علمــی ســلیقه 
ــاي ش ــده   ه ــرل ش ــش کنت ــد نق ــی بای ــده     خص ــاي نادی ــه معن ــن ب ــه ای ــند. البت ــته باش اي داش

ــراي        ــام ب ــتین گ ــی نخس ــر ادب ــک اث ــذیري از ی ــرا تأثیرپ ــت؛ زی ــم نیس ــرفتن امپرسیونیس گ
رسیدن بـه یـک شـناخت اسـت، و تـا شـناختی از سـوي خواننـده شـکل نگیـرد، نقـدي بـه             

ــدف مط       ــه ه ــگر و منتقــد را ب ــه پژوهش ــد. آن چ ــد آم ــود نخواه ــی وج ــوب م رســاند، ل
کنترل این عناصر است.  

هــاي زیــر را داشــته بایــد ویژگــیدســت کــمیــک تــاریخ ادبیــات کامــلتــوان گفــت مــی
باشد:

. آثار ادبی را با توجه به  سیر تاریخی و در پی هم نقد و تحلیل کند.1

. ادبیات را در طول تداوم زندة آن بشناسد.2

کند.ریخ حرکت میاي نقد ادبی است که در بستر تا. گونه3

ــاریخ  4 ــد ت ــی بای ــورخ ادب ــایی و      . م ــاعی، جغرافی ــی، اجتم ــاریخ سیاس ــا ت ــد. (ب ــژوه باش پ
فرهنگی مأنوس باشد)

. آثــار ادبــی را هــم بــه طــور مســتقل بــر مبنــاي معیارهــاي ادبــی و هــم در بســتر تــاریخ و   5
شناسی فردي نقد و تحلیل کند.جامعه و روان

نظر مورخ ادبی باشد.. تحوالت زبانی نیز باید در مد6

شناسی پیوند محکمی دارد. (انوشه، ذیل تاریخ ادبیات). تاریخ ادبی با سبک7

پیشینۀ پژوهش. 2

ــاالت      ــایی ســبب نگــارش مق ــتاد هم ــألیف اس ــران، ت ــات ای ــاریخ ادبی ــاب ت ارزشــمندي کت
ــاب   ــین در کت ــه شــده اســت. همچن ــن زمین ــده  بســیاري در ای ــه طــور پراکن ــاالتی ب ــا و مق ه
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محمـود  (، »نظریـۀ تـاریخ ادبیـات   «مـورد نقـد قـرار گرفتـه اسـت؛ از جملـه کتـاب        این اثـر 
نگـــاري و منـــابع آن در قلمـــرو ســـخن نگـــاهی بـــه تـــاریخ ادبیـــات«؛ مقـــاالت )فتـــوحی
هــاي فارســی در هــا و تــاریخ ادبیــاتســی ســیر تــذکرهربــر«، (صــادق ســجادي)؛ »فارســی

ــران ــا 1285، از ای ــر ســلطانی)؛ »ش1332ت ــا«، (منظ ــات  یینارس ــاریخ ادبی ــدوین ت ــا در ت ه
ــعف آن    ــالح و ض ــرورت اص ــی و ض ــافارس ــن    »ه ــا در ای ــی). ام ــمیعی گیالن ــد س ، (احم

-نوشـتار بـراي نخســتین بـار تــاریخ ادبیـات تــألیف اسـتاد همــایی بـه طــور متمرکـز آســیب       
شود.  شناسی و نقد می

فرضیۀ پژوهش. 3

توانـد  اثر ادبیبنـا بـه ایـن کـه مخلـوق بشـر و نـواقص بشـري اسـت، مـی          نگارش وهرالف) 
محل نقد و بررسی قرار بگیرد. 

هــاي وي و دیــدگاه،تــألیف اســتاد همــایی  ،زمــان نگــارش تــاریخ ادبیــات ایــران    ب) 
هـایی در نگــارش ایـن اثــر   هـا و ضــعف شـرایطی را خلـق نمــوده  کـه ســبب وجـود آســیب    

شده است. ارزشمند 

پژوهشهايپرسش. 4

ــألیف        ــران، ت ــات ای ــاریخ ادبی ــواي ت ــاختار و محت ــی در س ــواقص و اختالالت ــه ن ــف) چ ال
استاد همایی وجود دارد؟

این اختالالت نتیجۀ چه عواملی هستند؟ب) 

بررسیوبحث. 5

ــألیف اســتاد همایی کتــاب ــران ت ــات ای ــاریخ ادبی ــدة ت ــران  دربرگیرن ــاریخ ای از یــک دورة ت
ــان قــرن ســیزدهم  قــدیمی ــا پای ــاریخی ت ــرین عصــر ت ــی و علمــی و ت ــۀ ادب ــر جنب ــه ب ــا تکی ب

ــی و ــت؛ و  فرهنگـ ــی آن اسـ ــر  «سیاسـ ــی بـ ــالً مبتنـ ــا اصـ ــۀ  گویـ ــرات او در مدرسـ تقریـ
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ــوند ــال ارالفن ــدود س ــت.1310از ح ــوده اس ــجادي، » ش ب ــف)10: 1377(س ــس ازمؤل پ
صــنایع دســتی، علــوم و   ،آداب،شــرح موســیقی ، بــهاوضــاع هــر دورة تــاریخی  بیــان

و معرفــی بزرگــان علــم و   نظــم و نثــر ،، زبــان و خــط فارســی، ادبیــات فارســی    فنــون
هـا ایـن اسـت کـه بحثـی نسـبتاً طـوالنی       وجـه تمـایز ایـن اثـر از سـایر کتـاب      «پردازد.میادب

ــاختار،       ــیک.... س ــت کالس ــر ذهنی ــی ب ــاري مبتن ــات دارد؛ گفت ــعر و ادبی ــۀ ش ــارة نظری درب
)54: 1388(زرقانی، » هاي کتاب نیز آکادمیک نیست.گیريمتد و نتیجه

ــ    ــات خ ــاریخ ادبی ــألیف ت ــایی در ت ــه، و  هم ــأثیر گرفت ــدان ت ــی زی ــث ود از جرج در مباح
نظــري ادبیــات، تعریــف ادب، ادبیــات و تــاریخ ادبــی بــه کتــاب تــاریخ آداب اللغــۀ          

ــراوان جســته اســت.   ــۀ اســتناد ف ــ  العربی ــر ارزشــمندي ای ــراوان ب ــد ف ــد و تأکی ــا تأیی ــر، ب ن اث
اثــرهــا بــه دیرینگــی همچــون ســایر تألیفــات نقــدهایی بــر آن وارد اســت کــه برخــی از آن

هــاي نگاشــته شــده در آن دوران در غالــب تــاریخ ادبیــاتتــوان گفــت مــیگــردد و بــازمی
شود.  مشاهده می

رویکرد1.5

ــان ادبـــی ــد و  مورخـ ــاگونی دارنـ ــاي گونـ ــر دادهرویکردهـ ــا را بـ ــاسهـ ــا و اسـ معیارهـ
ــاص  ارزش ــایی خ ــی ه ــردآوري م ــد.گ ــانکنن ــاریخی،  جری ــاعی، ت ــی، اجتم ــاي سیاس ه

ــان ــه    جری ــناختی و... از جمل ــر زیباش ــی، عناص ــواع ادب ــی، ان ــاي ادب ــاییه ــت رویکرده اس
ــت.       ــده اس ــه ش ــار گرفت ــه ک ــات ب ــاریخ ادبی ــارش ت ــراي نگ ــه ب ــوحی، ک -242: 1387(فت

245(

هــاي تــاریخی سیاســی را بــه جریــانیعنی؛نگارانــه داشــته اســترویکــرد تــکاســتاد همــایی 
ــان  ــوازات جری ــی  م ــرح م ــی مط ــاي ادب ــد.ه ــل    «کن ــیار مفص ــاب بس ــاریخی کت ــث ت مباح

ــه دارد. دوره    ــی آن کــامالً غلب ــر حیثیــت ادب ــاریخی ب ــدان کــه وجــه ت ــر اســت، چن بنــدي ب
ــه ــتاســاس جاب ــایی حکوم ــت.ج ــانی، » هاس ــده  . )54: 1388(زرق ــألیف ش ــاب ت ــه در کت ب
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هـاي ادبــی بــا  هــاي ادبــی و نیـز رابطــۀ جریــان گان بــا جریـان رابطـۀ میــان شـاعران ونویســند  
اي نشده است. اشارهها یکدیگر و چگونگی تحوالت آن

ــراي تقســیم  ــر ایــن دیــدگاه ب ــی  تکیــه ب ــد برخــی مورخــان ادب ــاریخ ادبیــات، از دی بنــدي ت
-مـی » از گذشـتۀ ادبـی ایـران   «در مقدمـۀ کتـاب   نیـز  کـوب  زریـن چنـان چـه   مطرود اسـت 

ــد:  ــوده       «نویس ــده ب ــده و فزاین ــاً بالن ــا و غالب ــان، پوی ــی زم ــم در ط ــی] ه ــراث [ادب ــن می ای
هــاي و در رونــد بالنــدگی و فزاینــدگی از عوامــل درونــی خــود کــه شــامل جهــش -اســت

ــدازة عوامــل برونــی کــه عبــارت از محــیط سیاســی و   عــاطفی و فکــري نســل هاســت بــه ان
بنـــابراین نگـــارش ) 1383:11کـــوب، (زریـــن.» اجتمـــاعی اســـت، تـــأثیر پذیرفتـــه اســـت

ــی نمــی  ــر اســاس عوامــل بیرون ــد تــاریخ ادبیــات تنهــا ب ــه شــناختی جــامع  توان خواننــده را ب
برساند. 

بنــدي تــاریخ سیاســی، نــوعی جزمیــت را بــر  هــاي مبتنــی بــر دورهاز یــاد نبــریم کــه روش«
تــر کســی را مجــال کنــد کــه کــمتفکــر تــاریخی و تحقیقــات تــاریخ ادبیــات تحمیــل مــی 

)244: 1387(فتوحی، » ن است.رهایی از آ

پژوهشهايزمینه2.5

ــی      ــه م ــن نتیج ــه ای ــده را ب ــران خوانن ــومی ای ــاریخ عم ــات و ت ــاوش در ادبی ــه  ک ــاند ک رس
ــاریخی، اجتمــاعی    ــایع و تحــوالت ت ــران در پــی وق ــات ای غالــب تغییــرات و تحــوالت ادبی

انــد. بنــابراین نادیــده گــرفتن نقــش تــاریخ و فرهنــگ در      و فرهنگــی صــورت گرفتــه  
ــی    ــه نظــر م ــا ب ــذیر اســت؛ ام ــات امکــان ناپ ــه از  سرنوشــت ادبی ــن زمین ــایی در ای رســد هم

ــه معنــاي عــام گرفتــه  اعتــدال خــارج شــده اســت. وي تــاریخ ادبیــات را تــاریخ فرهنــگ ب
ــت ــاریخ       واس ــادي از آن را ت ــم زی ــده، حج ــألیف ش ــاب ت ــوع کت ــام و موض ــرخالف ن ب

گیــرد. اختصــاص  در بــر مــی -موســیقی، صــنایع دســتی، آداب و...   –فرهنــگ ایــران  
ــص     ــی (ص ــیقی ایران ــه موس ــم ب ــدان ک ــه چن ــتقل و ن ــی مس ــران 128-85بخش ــنایع ای )، ص

ــص  ــن140-128(ص ــاه   )، جش ــهور و گ ــام مش ــا و ای ــماريه ــص  ش ــا (ص ، )260-156ه
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) 52-46و کـــاتبین وحـــی ()85–57معرفـــی دانشـــمندان ایرانـــی در حـــوزة مســـلمین (
ــوزه   ــدد ح ــتردگی و تع ــانگر گس ــاینش ــر    ه ــات در نظ ــاریخ ادبی ــراي ت ــه وي ب ــت ک ی اس

گرفتــه اســت. ایــن دیــدگاه دســت کــم دو پیامــد را در بــردارد: نخســت ایــن کــه خواننــده  
ــی   ــتباه م ــار اش ــات دچ ــخیص ادبی ــاخه   در تش ــۀ ش ــام هم ــب ع ــژه مخاط ــه وی ــود؛ ب ــاي ش ه

پنــدارد. دوم ایــن کــه از توجــه و فرهنگــی و تــاریخی و اجتمــاعی را در زمــرة ادبیــات مــی 
توانسـت بـه ادبیـات    شـود و نیرویـی کـه مـی    ز مؤلـف بـر ادبیـات صـرف، کاسـته مـی      تمرک

تـوان  در یـک نگـاه کلـی مـی    شـود.  هـاي متعـدد پراکنـده مـی    اختصاص یابـد، میـان حـوزه   
ــی        ــاریخ فرهنگ ــتر ت ــت، بیش ــوده اس ــألیف نم ــایی ت ــتاد هم ــه اس ــاتی ک ــاریخ ادبی ــت ت گف

ایران را در بر دارد. 

مکتوباتگزینش 3.5

ــه بررســی نظــم و نثــر پرداختــه اســت.  اســتاد همــایی نیــز همچــون ســایر مورخــان ادبــی،   ب
ــد در    « ــر را؛ هرچن نویســنده در نظــر دارد کــه هــم وضــعیت نظــم را بررســی کنــد و هــم نث

)55: 1388(زرقانی، » عمل تمرکزش بر روي نظم بسیار بیشتر است.

ییــز مــتن ادبــی از ســایر نکتــۀ بســیار مهــم دیگــر در تــألیف تــاریخ ادبیــات، تشــخیص و تم 
ــت.   ــون اس ــوب تمــدن و        «مت ــار مکت ــامی آث ــر تم ــات ب ــه، ادبی ــان اولی ــدگاه مورخ از دی

فرهنگ یـک قـوم و حتـی هـر گونـه فعالیـت ذهنـی و فرهنگـی اطـالق شـده اسـت؛ یعنـی             
ــاب          ــه حس ــات ب ــمار ادبی ــف را در ش ــون مختل ــوم و فن ــار عل ــۀ آث ــی  مجموع ــورخ ادب م

اســـتاد همـــایی نیـــز کـــل آثـــار مکتـــوب تمـــدن  ) 110: 1387فتـــوحی، » (آورده اســـت.
ــانفارســی ــاریخی و مــذهبی نوشــته-زبان را در شــمار ادبیــات -هــاي علمــی، جغرافیــایی، ت

ــان و       ــاریخ، زب ــدة ت ــار دربرگیرن ــن آث ــیاري از  ای ــد بس ــه هرچن ــال آن ک ــت. ح آورده اس
آیند. فرهنگ  ایران زمین هستند، اما متن ادبی به شمار نمی

یگزینش متون ادب4.5
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ــده نقــش مهمــی      ــژه اگــر مختصــر باشــد، گــزینش نگارن ــه وی ــی، ب ــاریخ ادب در نگــارش ت
ــزینش   ــن گ ــاس ای ــودن     دارد. اس ــبی ب ــت. نس ــري وي اس ــلیقۀ هن ــاهی و ذوق و س ــا آگ ه
ــات مــی ذوق و ســلیقه ســبب آســیب ــاریخ ادبی ــی و  پــذیري ت ــات اخالق شــود. معمــوالً ادبی

ــزل،     ــز، ه ــوده و طن ــان ب ــه مورخ ــورد توج ــاري م ــمی و درب ــات  رس ــه و ادبی ــه، تعزی مطایب
شـوند. اسـتاد همـایی نیـز از ایـن قاعـده مسـتثنی        تـر دیـده مـی   عامیانه در تاریخ ادبیـات کـم  

نبوده است.

تطبیق5.5

هــاي زبــانهرمـان اتــه، ادوارد بــراون، بــرتلس و ریپکــا بــه دلیــل آشــنایی بــا تــاریخ ادبیــات 
ــه مقایســه    ــاریخ ادبیــات فارســی گهگــاه ب ــاریخ دیگــر، ضــمن نگــارش ت ــا ت و تطبیــق آن ب

بینــی آن یان ریپکــا در بحــث تصــوف و شــرح جهــانانــد.ادبیــات ســایر کشــورها پرداختــه
ــوان    ــا عن ــه ب ــاب نیچ ــر از کت ــر و ش ــوي خی ــی آن س ــحبت م ــد.ص ــا، کن : 1385(ریپک

نشده است.ايهاي تطبیقی اشارهاما در تألیف استاد همایی به جنبه)؛315

شواهد6.5

ــاب  ــألیف اســتاد همــایی اســتفاده از شــواهدي از کت ــزرگ  در ت ــوان شــاعران ب در هــا و دی
رود کــه هرچنــد از حجــم انــدك کتــاب انتظــار نمــی شــود.مــیمــواردي انــدك مشــاهده 

آوردن بــدونتنهــا بــا شــرح و وصــف و د؛ امــا گــاهی شــوایــن اصــل بــه طــور جــامع اجــرا 
اطب را اقناع نمود.توان حق مطلب را ادا نموده، مخشواهد عینی نمی

هاي زیباشناختیمؤلفه7.5

ــی ــاحببرخ ــات، ص ــان ادبی ــران و متخصص ــانهنظ ــناختی نش ــل زیباش ــا و عوام ــت ه را ثاب
-یکــی از مهــمکننــد.اعمــال مــیهــا و نقــدها را بــر اســاس آنپندارنــد و همــۀ داوريمــی

ســبک هنــدي و ادبیــات ایــن دوره    تــرین پیامــدهاي ایــن دیــدگاه تضــعیف و تحقیــر      
از قــرن نهــم بــه بعــد ادبیــات مــنحط شــده اســت.... چنــد  «گویــد: اســتاد همــایی مــیاست.
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هــا را بــه هــیچ نفـر از اســاتید ســبک هنــدي در دورة صــفویه و افشــاریه پیــدا شــدند کــه آن 
ــاتید متقــدم شــع وجــه نمــی ــف اس ــوان در ردی ــایی، » راي فارســی دانســت.ت ، ج 1375(هم

ــوم:  ــه ارا  )185س ــط ب ــود فق ــاب خ ــایی در کت ــفوي   هم ــر ص ــاعران عص ــتی از ش ــۀ فهرس ئ
ــرده اســت.  ــا ک ــیک و    اکتف ــان شــاعران کالس ــزاع می ــه ن ــت کــه ب ــدگاه اس ــین دی ادامۀ هم

-جانبـه واقعیـت ایـن اسـت کـه بـا گـذر زمـان و تحـوالت همـه         نوپرداز منجـر شـده اسـت.    
ــاریخی، اجتمــاعی ــر -فرهنگــی، ت ــی،هــاو ســلیقههــاارزشنیازهــا، و تغیی -گمــان مؤلفــهب

و غلبـــۀ ذوق دیـــدگاه. ایـــن محـــدودیت شـــودزیباشـــناختی نیـــز دگرگـــون مـــیهـــاي 
ــیک ــ   کالس ــران را از ت ــان ادب ای ــات و بزرگ ــی از ادبی ــذف  ، بخش ــران ح ــات ای اریخ ادبی

رنگ کرده است.  نموده و یا کم

ارتباط جامعه و ادبیات8.5

تــوان گفــت هــدف اصــلی تــاریخ ادبیــات بیــان ســیر تحــول ادبیــات در گــذر تــاریخ،   مــی
ــاگون اســت      ــی گون ــان ادوار ادب ــن تحــوالت و رابطــۀ می ــد در ای ــه نقــش هنرمن دســتیابی ب

ســاختارگرایان بــراي «هــاي گونــاگون منجــر شــده اســت. کــه بــه خلــق مضــامین و ســبک
ــمرده    ــلی را برش ــۀ اص ــه وظیف ــات س ــاریخ ادبی ــی،  ب)   ت ــرات ادب ــۀ تغیی ــف) مطالع ــد: ال ان

ــه صــورت هــم   ــی ب ــانی و بررســی ژانرهــاي ادب ــط آن زم ــانی و شــناخت رواب ــا  ج) درزم ه
ــوط مــی    ــه دورة دیگــر مرب ــه گــذار از یــک دوره ب ــر کــه ب ــوانین تغیی -مشــخص کــردن ق

ــود. ــودورف، »ش ــده ) 180: 1379(ت ــیاري از نگارن ــرح    بس ــمن ش ــات ض ــاریخ ادبی ــاي ت ه
ــدادها ــاریخی،روی ــدگیي ت ــار بزرگــان زن ــه و آث ــبک،نام ــیو س ــاي ادب ــانه ــۀ از بی رابط

اسـت کـه تـاریخ ادبیـات در     بـوده  هرمـان اتـه معتقـد    غافلنـد.  و ادبیاترمنـد جامعـه و هن میان 
ــه،        ــت. (ات ــده اس ــته نش ــود نوش ــی خ ــاي واقع ــه معن ــوز ب ــران هن ــتر  3: 1351ای ــرا بیش ) زی

ــاریخ و          ــتقل ت ــش مس ــت، از دو بخ ــده اس ــارش درآم ــه نگ ــه ب ــن زمین ــه در ای ــاري ک آث
تــاریخی و اجتمــاعی و ادبیـات تشــکیل شــده اســت. بــدین ترتیــب کـه ابتــدا شــرح اوضــاع   

سیاســی یــک دوره آمــده، ســپس بــه بیــان و شــرح نــام، زنــدگی و آثــار شــاعران و           
شود.نویسندگان آن دوره پرداخته می
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ــایی ــزهم ــر دوره     نی ــاعی ه ــی، اجتم ــاریخ سیاس ــات از ت ــاریخ ادبی ــاب ت ــألیف کت در ت
هــاي ادبــی را بــه طــور مجــزا شــرح داده      گزارشــی ارائــه داده و مســائل و جریــان   

ــ ــدگی   اس ــرح و نقــد زن ــی از آثــار وي نیــز     ت. در ایــن میانش ــد بــا منتخب نامــۀ هنرمن
ــاریخ و جامعــه و          ــأثر ت ــده تــأثیر و ت ــرده ش ــار ب ــیوة بــه ک ــت. در ش ــده اس آورده ش

هــا را بـر عهــدة  رنـگ اســت و مؤلـف کشــف ارتبـاط بـین آن    ادبیـات بـر یکــدیگر کـم   
ــازمی    ــۀ نقــد ب ــاب در زمین ــه ضــعف کت ــن ب امــروزه گــردد. مخاطــب نهــاده اســت. و ای

ــه ــات جامع ــه  شناســی ادبی ــد اســت ک ــی معتق ــه را م ــک  جامع ــار تصــویر ی ــوان در آث ت
طبقــۀ اجتمــاعی وبینــی مؤلــفجهــاناز یــک اثــر ادبــی بــه، و ادبــی آن دوره بازیافــت

اســت. بــودهشــک بــر خلــق اثــر مــؤثر، کــه بــیرســیدجامعــه اوضــاع وي و در نهایــت 
ــدگی    ــه زن ــد ب ــت نبای ــد اس ــدمن معتق ــگل ــرا آن   ۀنام ــت داد؛ زی ــی اهمی ــنده خیل نویس

جمعـــی اســـت کـــه ةآفریننـــد،چـــه اهمیـــت داردعـــاملی جزئیـــو فرعـــی اســـت. آن
ــی     ــان مـ ــی او را نشـ ــر اثر،ویژگـ ــاکم بـ ــی حـ ــاختار ذهنـ ــدگاه وي سـ ــد. از دیـ ، دهـ

ــ -ههنرمندبزرگهمانافردیاستثناییاستکهدرعرصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یره)جهانخیالیآثارادبی(یاآثارنقاشی،نظرییافلسفی،موســـــــــــــیقاییوغۀایمعینیعنیدرعرص

-یمنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجمیممنسجمیاتقریباً
منطبــــــق اســــــت.،گروهبهآنگرایشــــــداردۀآفریندکهساختارشباساختاریکهمجموع

آن دوارتبــــاط نقــــش جامعــــه در ادبیــــات و   بنــــابراین )321: 1371, (گلــــدمن
ــذیر اســت ــاریخ ؛انکارناپ ــۀ گزارشــی گــذرا از ت ــأثیر آن  ،و ارائ ــدون آشکارســازي ت ب

رساند. هاي ادبیات یاري نمیچندان به گشایش گرهبر ادبیات،
دهیارجاع9.5

در کتاب اسـتاد همـایی تنهـا در ابتـداي جلـد نخسـتین بـه اجمـال بـه منـابع و مآخـذي کـه             
آفــرین اســت. امــا بــه اســتفاده شــده، اشــاره شــده اســت کــه بــراي مخاطــب پیگیــر مشــکل 

ــه طــور مثــال در کتــاب تــاریخ ادبیــات ایــران تــألیف رضــازاده  شــفق در پایــان هــر دوره ب
ــفق،     ــازاده ش ــت، (رض ــده اس ــاره ش ــذ اش ــابع و مآخ ــی551، 403، 206: 1352من ــه م -) ک

تواند به قضاوت خواننده در راستی مطالب یاري کند.  
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گیرينتیجه

ــی      ــاریخی، سیاســی و فرهنگ ــاعی، ت ــاب اوضــاع اجتم ــات بازت ــات و ادبی ــاریخ بســتر ادبی ت
ــر یکــدیگر انکارناپــذیر اســت.  ط و تــأثیر آناز ایــن رو ارتبــایــک جامعــه اســت.  امــا هــا ب

ــر     ــاي دیگ ــدگاه رویکرده ــن دی ــویی ای ــان گ ــناختی، جری ــون زیباش ــی و...  چ ــاي ادب را ه
شــالودة الشــعاع قــرار داده، در نگــارش تــاریخ ادبیــات اخــتالل ایجــاد نمــوده اســت.  تحــت

قــرار دارد و واقعیــت بــر محوریــت پــردازي ويو بنیــان نظریــهاصــلی شــیوة اســتاد همــایی 
ــان ــت.      جری ــرار داده اس ــود ق ــور کــار خ ــی را مح ــاریخی و سیاس ــاي ت ــا آنه چــه از ام

ــل رابطــه و      ــدون تحلی ــایع ب ــن وق ــر کاســته اســت، گزارشــی گــذرا از ای ــن اث ــدي ای توانمن
ها بر ادبیات فارسی است.  تأثیر آن

ــته      ــبب ورود رش ــام س ــگ ع ــه فرهن ــات ب ــایی از ادبی ــتاد هم ــت اس ــاگون  برداش ــاي گون ه
غلبۀ ذوق کالســـیک بـــر لمـــی و فرهنگـــی و هنـــري در ســـاحت ادبیـــات شـــده اســـت.ع

ــا تحــوالت زیباشناســی، مؤلفــه   ــی وي  مؤلــف و همگــام نشــدن ب را محــدود هــاي نقــد ادب
ــا ضــعف افراطــی در    ــدرت و ی ــاي ق ــد ســاخته، ســبب الق ــی نق ــی  و معرف ــار ادب برخــی آث

ــاریخ ادبیــات تطبیقــی و شــواهد و  کــمشــده اســت.  ــه ت ارجاعــاتی کــه خواننــده تــوجهی ب
ــألیف    ــات ت ــاریخ ادبی ــد از دیگــر نکــاتی اســت کــه در ت ــاع کن همــایی جــاي اســتادرا اقن

هـا بـا دیرینگـی    هرچنـد برخـی از ایـن کاسـتی    تأمل دارد و سـبب ضـعف اثـر شـده اسـت.      
ــه  ــر توجی ــیاري از آن   اث ــا بس ــت، ام ــذیر اس ــف    پ ــلیقۀ مؤل ــدگاه و ذوق و س ــۀ دی ــا نتیج ه

است.  
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کتابنامه

ــانا ــه، هرم ــات فارســی ،)1351(ت ــاریخ ادبی :، ترجمــه و حواشــی رضــازاده شــفق، تهــران ت
بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

ــن ــه، حسـ ــی، )1376(انوشـ ــنامۀ ادب پارسـ ــراندانشـ ــارات  :، تهـ ــاپ و انتشـ ــازمان چـ سـ
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.

آگه.:، ترجمۀ محمد نبوي، تهرانبوطیقاي ساختارگرا،)1379(تودورف، تزوتان
دانشگاه شیراز.:تاریخ ادبیات ایران، شیراز، )1352(صادق، رضازاده شفق

ــران   ــان و دیگــ ــا، یــ ــات ا ، )1385(ریپکــ ــاریخ ادبیــ ــا   تــ ــتان تــ ــران از دوران باســ یــ
علمی فرهنگی.:قاجاریه،تهران

ــیدمهدي ( ــانی، سـ ــور و   )، 1388زرقـ ــی (تطـ ــان فارسـ ــرو زبـ ــی ایـــران و قلمـ ــاریخ ادبـ تـ
سخن.:، تهرانسدة پنجم، به انضمام نظریۀ تاریخ ادبیات)دگردیسی ژانرها تا میانۀ

هـــاي تـــاریخی،پـــژوهشهـــاي ادبـــی و پـــژوهش،)1350(کـــوب، عبدالحســـینزریـــن
.6فرهنگ و زندگی، ش 

سخن.:تهراناز گذشتۀ ادبی ایران.،)1383(________________
و منــابع آن در قلمــرو ســخن نگــاريگــاهی بــه تــاریخ ادبیــاتن)،1377(صــادقســجادي، 

. نامۀ فرهنگستان، سال چهارم، ش اول.نامۀ فرهنگستانفارسی، 
ــود  ــوحی، محم ــات    ، )1387(فت ــاریخ ادبی ــادي ت ــی انتق ــا بررس ــات (ب ــاریخ ادبی ــۀ ت -نظری

سخن.تهران:،نگاري در ایران)
، پوینـــدهجعفرمحمـــدۀترجمـــ،شناســـی ادبیـــاتجامعـــه، )1371(،گلـــدمن, لوســـین

چ اول.،و ابتکارهوش :تهران
کوشــش ماهــدخت بــانو تــاریخ مختصــر ادبیــات ایــران، بــه،)1373(الــدینهمــایی، جــالل

.همایی، تهران
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