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  هاي ادبيات معاصر نثر؛ نامه نقد درس
  هاي درس سرفصلبا نگاه به 

  *منوچهر جوكار

  چكيده
در مقالة حاضر، ضمن گذري بر پيشينة تأليف آثار در حوزة نثر معاصر فارسي، چهار منبع 

، تأليف ياحقي، عبدللهيان، رحيميـان و روزبـه مـورد    »ادبيات معاصر نثر«هاي  نامه از درس
هـا، نكـاتي    ي اين كتـاب هاي احتمال ها و نارسايي بررسي قرار گرفته و در كنار بيان كاستي

هـا و   ترين كاسـتي  است. عمده ها پيشنهاد شده براي بهترشدن كيفيت مطالب و رفع كاستي
ادبيـات گونـه بـر نگـرش علمـي،       . چربِش نگاه تاريخي و تـاريخ 1ها عبارتند از:  نارسايي

بارة برخي ها در دقّتي در ذكر منابع و مĤخذ و اعتماد به شنيده . بي2تحليلي، انتقادي و ادبي؛
ها و نگـاه سرسـري مؤلـف بـه       وار برخي كتاب . شكل جزوه3نويسندگان و نقد آثارشان؛ 
آشنايي با نيازهاي ادبي و هنري و ذوقي مخاطب امروز در  . كم4بعضي مطالب و مباحث؛ 

. غفلت از پرداختن بـه آثـار نثـر    5توجهي به ادبيات درجريان؛  هاي نثر و بي گزينش نمونه
. 7ها؛  . آميختگي شعر و نثر معاصر در برخي كتاب6انقالب اسالمي به اين سو؛ فارسي از 

مصـوب ايـن درس و    هـا بـا عنـوانِ تـازه     ناهمخواني عنوان و بعضي مباحث برخي كتاب
هاي جديد آن. پيشنهادها براي بهبود منابع و باالبردن كيفيت اين درس نيز عبارتند  سرفصل

ر دورة كارشناسـي و كارشناسـي ارشـد (گـرايش ادبيـات      ) نظر به ارايه اين درس د1از: 
ها  هاي جداگانه به تناسب اندوخته بندي متون و منابع و تهيه و تدوين كتاب معاصر)، سطح

ز آنجــا كــه نــام ايــن درس بــه ) ا2و نيازهــاي دانشــجويان هــر دوره ضــروري اســت؛ 
مبـاحثي در خصـوص    است مؤلفـان،  تغييريافته، شايسته» شناسي نثر معاصر ايران  جريان«

شناسي و مكتب و سبك و ديگر مباحث نظري مرتبط با موضوع بيفزاينـد   جريان و جريان
شناسانه(باتوجه به سرفصل و عنوان تازة درس) تـدوين و   و كتاب را براساس نگاه جريان

) نظر به گستردگي و گوناگونيِ انواع نثر معاصر و به داليل تاريخي ـ ادبي و  3تنظيم كنند؛ 
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، آغاز سدة جاري »معاصر بودن«يز تنگي فرصت دريك نيمسال تحصيلي، بهتر است مبدأ ن
خورشيدي باشد و نقل و بررسي آثار و معرّفي نويسندگان از اين تاريخ به بعد در دسـتور  

هاي اينترنتـي،   ها، داستان نوشت شامل وب» نثر اينترنتي«) بخشي به عنوان 4گيرد؛  كار قرار
هاي وبالگي و ... كه فرمي نوپديـد در نثـر معاصـر اسـت، بـه       داشتمجالت مجازي، ياد

هايي، هم از مباحث كتاب و  ) در پايان هر فصل يا هر بخش، پرسش5شود؛  ها افزوده كتاب
ويژه در بخش نثر داستاني  هم از منابع و مباحث بيرون از كتاب، استخراج و طرح گردد(به

شـتر مطالـب كتـاب را بخوانـد و ملـزم شـود       و نمايشي) تا دانشجو با دقّـت و رغبـت بي  
  هاي بيشتري مثالً از نثر داستاني را خارج از كتاب بيابد و ببيند.  نمونه

هـا، نقـد،    نامـه  شناسـي نثـر معاصـرايران، درس   ادبيات معاصر فارسي، جريان :ها كليدواژه
  ها. شناسي، كاستي آسيب

  
  مقدمه .1

گذرد. پيش از  متون نثر فارسي حدود دو دهه ميگيري و ارائة درسي جداگانه براي  از شكل
ادبيات «واحدي با عنوانِ  مشترك در قالب يك درس دو  طور آن متون شعر و نثر معاصر، به

شد. آشكار اسـت   ها تدريس مي هاي زبان و ادبيات فارسي دانشگاه در گروه» معاصر فارسي
دبي نوپديد در نثـر و فراوانـي   كه به سبب گستردگي مباحث ادبي معاصر بويژه رواج انواع ا

يـك از   در معرّفـي و تحليـل هـيچ    توانست هاي تازه در شعر، مدرس اين درس نمي جريان
گونة شعر و نثر معاصر كامياب باشد و دانشجو نيز با همة اشتياقي كه به ادبيات معاصـر    دو

ن درسـت متـون   شد و نه فرصت خواند درستي آشنا مي واقع نه با شعر آن به داد، به نشان مي
كرد. نبود منابع كافي و سودمند و متناسب با حجم مطالب و محتواي مباحـث   نثر را پيدا مي

نسبت واقعي ادبيات معاصر  باشد و برآيند به اين درس ـ كه قابليت تدريس در كالس داشته 
رو بودنـد و   ها مدرسان اين درس بـا آن روبـه   شمرده شود ـ  نيز مسئلة ديگري بود كه سال 

كردند. در اين ميان  مي  هاي خودنوشت و عموماً ناقص، كالس را اداره  ناچار با تهية جزوه به
حتّي بودند مدرساني كه بنا بر ذوق و پيشينة مطالعاتي خـود، اساسـاً يكـي از دو گونـه را ـ      

اي و كپـي شـده از    اي چنـد صـفحه   گرفتند و درس بـا جـزوه   كلي ناديده مي شعر يا نثرـ به
شد! برخي  واقع قرباني مي آمد و به اش به هم مي شعر يا چند داستان كوتاه، سر و تهتعدادي 

گرا و متنفذ اين  هاي زبان و ادبيات فارسي و بويژه استادان كهنه از اعضاي پيشكسوت گروه
انصـافي ـ نسـبت بـه درس ادبيـات معاصـر        توجهي ـ اگر نگوييم بي  ها نيز در اين بي گروه
چرا كه به سبب اُنس و اشتغال پيوسته به ادبيـات گذشـته و ناآشـنايي بـا      تقصير نبودند، بي
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گستره و ژرفا و گونـاگوني و بوطيقـاي شـعر و نثـر معاصـر فارسـي، گـويي آن را جـدي         
ديدند؛ در نتيجه، براي  گرفتند و حتّي مطالعه و تدريس آن را دور از شأن علمي خود مي نمي

هاي  اش به لحاظ توانايي و صالحيت انتخاب مدرسسوزاندند و براي   اش دل نمي تدريس
  1علمي و ذوقي و هنري، به قدر كافي حساس نبودند!

خوشبختانه، از ميانة دهة هفتاد خورشيدي كه اين درس به چهار واحد ـ دو واحد براي  
تـدريس ادبيـات معاصـر سـر و      شعر و دو واحـد بـراي نثرــ افـزايش يافـت، البتـه كـار       

ليف متون نثر و متون شعر، جداي از هم روشن گرديـد و مـدرس نيـز    گرفت و تك  ساماني
فرصت بيشتري يافت تا به طرح مباحث هر يك از اين دو گونه بپردازد و تا حدود بسياري، 
دانشجويان را با ادبيات معاصر فارسي آشنا كند. از اين زمـان بـه بعـد برخـي از همكـاران      

ا اصليِ ادبيات معاصـر فارسـي بـراي تـدريس در     هايي را با عنوان فرعي ي دانشگاهي كتاب
  هاي اين درس تأليف و منتشر كردند.  ها و تأمين مطالب و منابع و سرفصل دانشگاه

هاي آغازين دهة نود خورشيدي با توجه به گرايشي شدن دورة كارشناسي ارشد  از سال
دوره،  هـا در هرسـه   درس  هـاي  هـا و سرفصـل   و دكتري زبـان و ادبيـات فارسـي، عنـوان    

(بـا كُـد   » جريان شناسي نثر معاصر ايران «نيز به » ادبيات معاصر، نثر«كرد و درسِ   تغييراتي
تغيير نام داد. اكنون، با توجه به اين تغييرات جاي آن است كه منابع اصلي و پژوهشي  2)48

ها و  هاي پيشنهادي، بررسي و ارزيابي شود تا با رفع كاستي درس يادشده، با نگاه به سرفصل
تري براي اين درس تأليف و منتشرگردد.  ي اصالحي، متون و منابع كامل كاربست پيشنهادها

  است. اين مقاله بدين منظور نوشته شده
  

  گذري بر پيشينة تأليف آثاردرحوزة ادبيات معاصر فارسي. 2
  سخني در باب مفهوم معاصر 1.2

گر، آغاز سدة بيسـت مـيالدي بـراي    در عرف خارج از ايران و در كنار مبناها و مبدأهاي دي
خ/ 1285مبدأ رايجي است و نزد محققان ايرانـي نيـز، انقـالب مشـروطيت(    » معاصر بودن«

ترين مسأله در باب مفهوم معاصر  بغرنج«م). به نوشتة يكي از پژوهشگران حوزة ادبي، 1906
خص بودن تعيين محدودة زماني است. در تعريف معاصر، عنصر زمان ركن اساسـي و شـا  

). از سوي ديگر، وقتي محقّـق ادبـي بـا كلمـة     16: 1386فتوحي رودمعجني، »(اصلي است.
زمان  زماني، يعني هم گردد: هم شود سه مفهوم اصلي به ذهنش متبادر مي رو مي روبه» معاصر«
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روزي بــودن، يعنــي جديــد و در بــودن بــا او؛ مــدرن بــودن(در برابــر ســنتي بــودن)؛ و امــ
ف بر يكي، لزوماً تأييد و همراهي ديگري را به دنبال نـدارد؛ مـثالً اگـر    بودن. اما توقّ  جريان

گـراي امـروزي معاصـر     مالك معاصر بودن مدرن بودن باشد شاعران و نويسـندگان سـنّت  
زماني مالك باشد شاعران و نويسندگاني كـه   زمان باشند؛ و اگر هم نيستند ولو اينكه با ما هم

و واجد تازگي است ولي خود حيات ندارند و همزمان با  آثارشان هنوز مخاطب بسيار دارد
). پس به واقع چه بايد كـرد و مبـدأ   15- 14شوند(رك، همان: نمي اند، معاصر شمرده ما نبوده

معاصر در ادبيات چيست؟ يـاحقي مـالك معاصـر بـودن در ادبيـات را رخـدادهاي ادبـي        
 افسانةات معاصر فارسي را انتشار مبدأ ادبي ها لحظه جويباركند و خود در كتاب  مي  نهادپيش

حسن مقدم و رمان  جعفرخان از فرنگ آمدةجمالزاده و نمايشنامة  يكي بود يكي نبودنيما و 
مشفق كاظمي به عنوان نقطة آغاز و عزيمت تازة ادبيـات معاصـر فارسـي در    تهران مخوف 

گذشت «خره با )؛ اما باال43و  5: 1389(رك، ياحقي داند آغاز سدة چهاردهم خورشيدي، مي
هـا و   خورد؛ رخـدادها و جريـان   اي ديگر رقم مي ها مسئله به گونه و فاصلة ميان نسل» زمان
هاي ادبي هم ـ اگر نه به شتاب و گستردگي وقايع تـاريخي و سياسـي ـ يكـي از پـي        موج

 كنند؛ پس چه بايدكرد؟ مـثالً  آيند و ما را به تغيير و جابجايي اين مبدأ مجبور مي ديگري مي
توان پيدايش رمان نو و رمان پست مدرنيستي را كه هردو با اندكي فاصله از هـم در   آيا نمي

نيمة دوم سدة بيستم ميالدي ظهور كردند و از دهة هفتاد خورشيدي در ادبيات فارسي نيـز  
مورد استقبال و كاربست گروهي از نويسندگان قرارگرفتند، رخداد ادبي تـازه انگاشـت كـه    

هـاي   شـاملو و مجموعـه   هواي تازةعاصر قرارگيرد؟ يا مثالً براي شعر هم انتشار بايد مبدأ م
توانـد   ) و... را مبنا قرارداد؟ منظور اين است محقّق ادبي نمـي ارغنوننخست اخوان (غير از 

درپي بر يك مبدأ زماني متوقف بماند؛ چرا كـه در ايـن صـورت ممكـن      براي چند دهة پي
اطالق معاصر به همة آثار صدسال اخير ما «، غافل شود؛ لذا، است» درجريان«است از آنچه 

كند و راه را بر  را در تفكّر ادبي و شناخت تمدن و فرهنگ امروزي دچار نوعي جزميت مي
) 32: 1386فتـوحي رودمعجنـي،  »(بنـدد.  ادراك درست از تاريخ و ادبيات صد سال اخيرمـي 

به عنوان مبدأ ادبيات معاصر متوقّف ماند؛ بلكه توان و نبايد همچنان بر مشروطه  بنابراين نمي
هاي نخستين سدة جاري خورشيدي را نقطة شروع درنظر گرفـت؛ گـو اينكـه بـه      بايد سال

بندي و تلقّـي   گمان ما، اگر بخواهيم وقايع تاريخي و سياسي را هم مبدأ و مبناي اين تقسيم
رويـداد بسـيار مهـم و پرپيامـد     ايـم، چراكـه   راه نرفتـه  از معاصر بودن در نظر بگيـريم، بـي  

خ و وقـايع  1299تغييرسلسلة پادشاهي از قاجار به پهلوي با حوادث مقدماتي چون كودتاي
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آن اسـت   داد. به هر روي، شايسته   هاي آغازين همين سدة چهاردهم رخ بعدي آن، در سال
نگـاه بـه وقـايع     كه عجالتاً آغاز اين سدة را مبناي معاصر بشمارآوريم و پس از چند دهه، با

مهم تاريخي و فرهنگي و ادبي، اين مبدأ را نيز جلو بكشيم؛ اما در اين روزگار، با توجه بـه  
ها، پيشنهاد ديگرـ اگر نگوييم  ميان نسل  در آثار ادبي و ايجاد سريع فاصله  سرعت دگرگوني

و سياسي، و با پيشنهاد بهترـ شايد آن باشد كه با نظرداشت رخدادهاي ادبي و حتّي تاريخي 
عنايت به اهميت عنصر زمان، هر پنجاه تا هشتاد سال را كـه بـه طـور متوسـط، حـداقل و      
حداكثرِ عمر يك نسل از شاعران يا نويسندگان است، مالك معاصر بودن قراردهيم و وجود 

  3، اشكال ندانيم.»هر قاعده، استثناهايي دارد«استثناها را نيز به حكمِ 

هم درخصوص محتواي درس ادبيات معاصر مطرح است كه  اينجا يك پرسش اساسي
كـه واقعـاً درس    ريزان درسي به آن توجه جدي نشان دهند و آن ايـن  به گمان ما بايد برنامه

خـواني شـعر و    ادبيات معاصر(خواه شعر و خواه نثر) يعني چه؟ آيا منظور از اين درس متن
شناسي و نقدادبي است؟ جريان نثر معاصر است؟ تاريخ ادبيات است؟ سبك شناسي است؟

اي و...اسـت؟  نويسـي اسـت؟ نثـر ترجمـه و روزنامـه     (درخصوص نثر مثالً) منظور داستان
ها خيلـي روشـن اسـت:     ظاهر پاسخ اين پرسش مدرس درس در كالس چه بايد بگويد؟ به

لمي گمان اين پاسخي ع ها را؛ اما بي بايد ادبيات معاصر درس بدهد و در يك كالم، همة اين
و دقيق نيست. روشن است كه منظور ما نداشتن سرفصل هم نيست، اما آيا طـرح فعلـي و   
سرفصل درس پاسخگوي گستره و دامنه و محتواي متنـوع و دگرگـون شـوندة آن اسـت؟     

هـاي ادبـي و فرهنگـي داشـتن سرفصـلِ بسـته و        اساساً آيا در روزگار شتابناك دگرگـوني 
اسـت تـا شـاعران و     ت؟ به گمان مـا وقـت آن رسـيده   شده براي اين درس راهگشاس تعيين

نويسندگان بزرگ را مبناي تعيين محتوا و حد و حدود اين درس قراردهيم(به عنـوان مثـال   
هـاي هـدايت،    خوانش و بررسي شعر نيما، شاملو، اخوان و ... خـوانش و بررسـي داسـتان   

نويسندگان دهة سـي،  كم محتواي درس را دوره بندي كنيم( چوبك، گلشيري...) و يا دست
چهل و...)؛ البته الزمة چنين كاري، بيشـتر شـدن سـاعات تـدريس و افـزايش       شاعران دهة

  واحدهاي اين درس است.
 

  درآمد بحث 2.2
كم در موضوع ادبيات ـ ، نه انقالب مشـروطه    را ـ دست » معاصر«حتّي اگر سرآغاز روزگار 

هاي نخست سدة چهاردهم خورشيدي بدانيم، بايد بگـوييم كـه در كـار انتخـاب و      كه سال
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ها همچنان نگـاه   گردآوري نمونة آثار و دركُل نقد و معرّفي آثار ادبي معاصر فارسي، تا سال
طـور   است؛ يعني به نويسان حاكم بوده نويسيِ مرسومِ تذكرهنّتي و شرح حالتذكره نگارانة س

هيچ داوري و تحليلي و ذكر مختصـري از احـوال    مثال، نقل چند نمونه از شعر شاعري، بي
شـدند تنهـا تفـاوتي كـه بـا       ها با اين موضوع تأليف مـي  هايي كه در آن سال او. بيشتر كتاب

  شدن عكس صاحب اثر با شرح احوال او بود.  هاي گذشته داشتند همراه تذكره
كاستي ديگر اين آثار، توجه صرف به شعر و شاعران و فروگذاشتن نثـر و نويسـندگان   

با موضوع ادبيات   شده هاي تأليف است تا آنجا كه جز يكي دو استثنا، همة كتاب معاصر بوده
هـا عبارتنـد از:    كتـاب  انـد؛ برخـي از ايـن    معاصر فارسي، فقط به شعر و شـاعران پرداختـه  

معلم زبان و ادبيـات   4خ)1311از پروفسورمحمد اسحاق(بمبيي  سخنوران ايران عصرحاضر
ــه؛  ــرين اشــعارفارســي دانشــگاه كلكت ــاري(تهران بهت ــان بختي ســخنوران خ)؛ 1313از پژم

  خ).1313از دينشاه ايراني( دهلي عصرپهلوي
  
  بندي آثار كوشش براي دسته 3.2

هاي تـأليف شـده در حـوزة     توان كتاب با لحاظ كردن سير تاريخي، ميدر يك نگاه كلّي و 
بندي كرد و البتّه از آنجا  ادبيات معاصر فارسي را ـ خواه شعر و خواه نثرـ در پنج گروه دسته

هـاي مربـوط بـه ايـن      ا بـه كتـاب  كه موضوع كار ما در اين مقاله نثـر فارسـي اسـت، تنهـ    
  پردازيم: مي  گونه

كنـيم، عمومـاً بـا     تعبير مـي » هاي معاصر گونه تذكره«كه ما از آنها به  گروه نخست الف.
اند و موضوع بحث اين مقاله نيستند. در سطرهاي باال  رويكرد به شعر و شاعران تأليف شده

  نمونة اين آثار را نام برديم.
نتي  نگـاه نـو ـ    «هايي هستند كه كمابيش با  كتاب گروه دوم ب. بـه مباحـث ادبـي،    » سـ
اند و هم  ها هم به شعر و شاعران روزگار خود پرداخته اند. اين كتاب وري و تأليف شدهگردآ

عالوه، كم يا زياد به تحليل اوضاع شعر و نثر روزگار و گاه نقد  به انواع نثر و نويسندگان؛ به
ــرده   ــه ك ــز توج ــا ني ــار و صــاحبان آنه ــي آث ــد و معرّف ــاتان ــار . منتخب ــياء  آث از محمدض

خ) نخستين و مهمترين كتاب اين گروه است و به 1303ق/1342بروخيم،هشترودي(تهران، 
گمان ما در سير مطالعاتي آثار حوزة ادبيات معاصر(شعر و نثر) اثر مهمي است كه به انـدازة  
اهميت و اثرگذاريش، بدان پرداخته نشده و براي بسياري از مؤلفان ايـن حـوزه نيـز كمتـر     

هايي  اب عالوه بر توجه به نثر و شعر و آوردن نمونهاست. هشترودي در اين كت شناخته شده
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پروا و با زبـاني   روزگارش، نوگرايانه و گاه بي نويسان هم از هر كدام، كامالً متفاوت با تذكره
اسـت. مـثالً در شـعر،     تند، برخي شاعران و نويسندگان معاصر خود را بـه چـالش كشـيده   

ها را درك كرده و ضمن معرّفـي ايـن شـاعر     لاستعداد نيماي ناشناخته و بلكه گمنامِ آن سا
و قطعـات ديگـر، از شـعر او تعريـف و      رنگ پريدههايي از منظومة  ناشناخته، با نقل بخش

) و از شعر و شخصيت پروين اعتصامي نيـز كـه   60ق:1342كند(رك، هشترودي، تمجيد مي
). در 99و 88 اسـت(رك، همـان:   تازه در آغاز شاعري وجواني بوده، تمجيدهاي بسيار كرده

الشعراي بهار ـ كه آن زمان كارنامة نثـرش تنهـا بـه      طور مثال، ضمن نقد آثار ملك نثر هم به
او در نثر صـاحب شخصـيت كـافي    «نويسد  نويسي منحصر بود ـ مي نگاري و مقاله روزنامه

يگانـه  «، »سرآمد نويسندگان قـرن «)؛ در مقابل، يوسف اعتصامي را 107همان:»(نشده است.
). نكته اين است كه او مقهور و مسحور نام بزرگان 11كند(همان: و... توصيف مي» نثر استاد

) عصـر  64(رك، نخستين كنگرة نويسندگان ايـران: » دار اُدباي ريش و سبيل«و به قول نيما، 
و ناشــناختگي جوانــان و نوآمــدگان نيــز او را از نقــل و معرّفــي آثارشــان منصــرف   نشــده
هاي هشترودي در بارة بعضي شاعران و نويسندگان  واردي، داورياست. هرچند در م نكرده

ـ خواه در تأييد و خواه درانكارـ خالي از مبالغه و افراط نيست ولي به گمـان مـا در حـوزة    
هايي با طرح مباحث انتقادي نو، او، هـم فضـل تقـدم دارد و هـم تقـدم       تأليف چنين كتاب

در كنـار اهـداف نوخواهانـة    » در معرّفـي افـراد   پروا نگاه سخت انتقادي و بي«فضل. همين 
پيشـوا و  «را منتخبات آثار شود به گفتة يكي از پژوهشگران،  هشترودي است كه موجب مي

هاي تحليلي ـ انتقادي ادبيات معاصر فارسي بشمار آوريم؛ كتابي كه هر چند   كتاب» مقتداي
ــناخته  ــر ش ــيش     كمت ــال پ ــتاد س ــيش از هش ــي ب ــده، ول ــي «ش ــد ب ــار نق ــان » فتع را بني

  ). 348: 1380است(الهي، نهاده
(تهـران، ابـن    ادبيـات معاصـر  بـردن اسـت،    كتاب ديگري كه در اين گروه شايستة نـام 

) از غالمرضا رشيد ياسمي است. اين كتاب كمابيش در نقـل شـعرها و معرّفـي    1316سينا،
اي  تـازه  هاي معاصر (گروه نخست) است، اما  تفـاوت و بلكـه ويژگـي    شاعران شبيه تذكره

دارد و آن اينكه به نثر روزگار خود نيز توجه كرده و در هفت صفحه مقدمه به اوضاع ادبي 
ها پرداخته است؛ بعالوه، فصـل دوم كتـاب را بـه نثـر و انـواع آن       و فرهنگي ايران آن سال

ولـي    بـرده  ها و آثار معـروف شـان نـام    اختصاص داده و با تحليلي هرچند مختصر، ازچهره
  ).132- 107: 1352اي از هيچكدام نياورده است(رك،ياسمي، نه نمونهمتأسفا
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هايي هستند كـه نسـبت بـه     از آثار تأليفي در حوزة ادبيات معاصر، كتاب ج. گروه سوم
اي روشمند و علمـي و   تر و در عين حال به گونه تر، تحليلي تر، دقيق آثار پيش از خود جامع

،تهـران،  1350( از صبا تـا نيمـا  اند.  ستند، تأليف شدههمراه با نقل و ثبت منابع گوناگون و م
پـور از جملـة ايـن    ،تهران، زوار) هر دو از يحيـي آريـن  1374( از نيما تا روزگار مازوار) و 
پـور از نظـر روش كـار و تحليـل مطالـب و      هاي آريـن  گمان پژوهش ها بشمارند. بي كتاب

حقّقان و مؤلفـان حـوزة ادبيـات معاصـر     ها، اثري غيرقابل انكار بر م سندآوردن و نقل نمونه
است و شهرت و اعتبار ايـن دو كتـاب در نـزد همگـان مـا را از       فارسي پس از خود داشته

  كند. نياز مي آوردن توضيح بيشتر در بارة آنها بي
گيرد كه با طرح مباحث نظري در حوزة ادبيات معاصر  آثاري را در برمي گروه چهارم د.

يات داستاني و در كنـار آن نقـل، معرّفـي و نقـد ـ كوتـاه يـا مفصـل ـ          و انواع نثر بويژه ادب
ه   اند. حجم و تنوع اين كتاب شده هايي از اين آثار و پديدآورندگانشان نوشته نمونه ها با توجـ

شان از ادبيـات معاصـر فارسـي و غربـي و      به باال رفتن ميزان آگاهي نويسندگان و مخاطبان
أثير دانشگاه و نشريات تخصصي، به شكلي چشمگير رشد هاي فرهنگي جامعه و ت پيشرفت
،تهران،نگاه) 1349(بازآفريني واقعيت،تهران،) از رضا براهني؛ 1348(نويسيقصهاست.  داشته

، تهـران،  1391،تهـران، نگـاه) و درجسـتجوي واقعيـت(    1362(پيشـرو ايـران   نويسندگان و
عناصـــر ، شـــفا) و ،تهـــران1359(ادبيـــات داســـتانينشـــرافق) از محمـــدعلي ســـپانلو؛ 

ــتان ــادقي؛    1364(داس ــال ميرص ــخن) از جم ــران، س ــي    ،ته ــتان نويس ــال داس ــد س ص
خورشيد)  ، تهران، كتاب1384(هشتاد سال داستان كوتاه ايراني،تهران، چشمه) و 1377(ايران

روند. با يادآوري اين نكته كه رويكرد اين  از حسن ميرعابديني از جملة اين آثار به شمار مي
توان افـزود   است. آنچه به اين گروه از آثار مي تر به متون نثرداستاني معاصر بودهها بيش كتاب
ها در مورد هر يك از نويسـندگان و نيـز انبـوه مقـاالت      نگاري هاي ترجمه شده، تك كتاب

ها عرضـه و نشـر گرديـده و يـا در      تخصصي در اين حوزه است كه در نشريات يا همايش
هـا   يـز از تفصـيل بـدان   نتشر شده اسـت و مـا بـراي گر   هايي به صورت مستقل م مجموعه

شود كه عموماً با نگـاه بـه مخاطـب خـاص ـ       آثاري را شامل مي ه. گروه پنجمپردازيم. نمي
هـا   دانشـگاه » ادبيـات معاصـر  «بيشتر جوانان و دانشجويان ـ و با هـدف تـدريس در درس    

هايي كه تركيبـي از   كتاب .1 ند:شو مي  تقسيم دو دستهاند. آثار اين گروه خود به  شده نوشته
ادبيـات امـروز    بررسـي تحليلـي؛ نظيـر    - آثار شعر و نثر معاصرند به همراه مباحث انتقادي

، تهـران، رز) از محمـد   1353(ادبيـات دورة بيـداري و معاصـر   ، تهـران، رز) و  1350(ايران
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چـون سـبوي    ، تهـران، رز) از اسـماعيل حـاكمي؛   1353(معاصـر ايـران   ؛ ادبيـات استعالمي
، 1378(نظـم و نثـر   ها؛ادبيـات معاصـر فارسـي،    جويبار لحظه، تهران، جامي) و 1374(تشنه

ادبيات نوين ايران از انقالب مشـروطيت تـا انقـالب    تهران، جامي) از محمد جعفر ياحقي؛ 
، 1384(ادبيات معاصر ايـران ، تهران، اميركبير) ترجمه و تدوين يعقوب آژند؛ 1363(اسالمي

اند كـه هنـوز    ها اغلب زماني تأليف شده بزرگي و... اين كتاب ار) از غالمحسين دهتهران، زو
دسـتة دوم شـامل   . 2 شـد.  مـي  متون شعر و نثر معاصـر در قالـب دو واحـد درسـي ارايـه      

است كه تنها به آثار نثـر فارسـي، چـه داسـتاني و چـه غيـر داسـتاني و معرّفـي          هايي كتاب
ها پس از تفكيك درس ادبيـات معاصـر نثـر از     تر اين كتاباند. بيش شان پرداخته نويسندگان

هـايي   اند؛ كتاب ها تأليف شده در دانشگاه» ادبيات معاصر نثر«شعر و با هدف تدريس درسِ 
، تهـران، قطـره) از   1377(داستان - مروري بر تاريخ ادب و ادبيات امروز ايران، نثرهمچون: 

ادبيـات معاصـر   ، پايا) از حميد عبـداللهيان؛  ، تهران1379(؛ كارنامة نثر معاصرمحمد حقوقي
، تهـران، سـمت) از هرمـز    1380(نثر، ادوار نثر فارسي از مشـروطيت تـا انقـالب اسـالمي    

دو  - ، تهران، نشر روزگار) از محمد رضا روزبه؛ 1381(ادبيات معاصر ايران، نثررحيميان و 
و  - انـد نامـة دانشـگاهي   ساست، در كتاب اخير چنانكه در عنوان فرعي آنها به روشني آمده

، پژوهشكده علـوم انسـاني و اجتمـاعي جهـاد     1383(بنيادهاي نثر معاصر فارسي سرانجام،
 دانشگاهي) از حسينعلي قبادي.
بنــدي و مختصــراً  گــروه دســتههــاي تــأليفي كــه مــا در پــنج  گذشــته از برخــي كتــاب

اسـت؛ گـو    اين درس بوده گر مدرسان ها و مقاالت متنوع نيز ياري نگاري كرديم، تك  معرّفي
محدود و   هاي يادشده اينكه، هنوز هم براي برخي مدرسان، منابع و متون اين درس به كتاب

منحصر نيسـت و اسـتفاده از انبـوه مقـاالت گونـاگون در زمينـة ادبيـات معاصـر در كنـار          
  ها و مالحظات پژوهشي شخصي، اولويت دارد. يادداشت

  
  معاصر نثر نامة ادبيات . بررسي چند درس3

  اشاره 3.1
اسـت و بـه    ترين هنـر بـوده   ترين و رايج اين درست است كه شعر در نزد ايرانيان خواستني

فكـن نهـال نثـر را در سـاية      چونان سـروي سـايه  «دنبال اين رونق و توجه، در گذر تاريخ 
ز بند است. تنها در دورة معاصر است كه نثر ا خويش پنهان كرده و از رشدي بايسته بازداشته
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: 1379(اصيل، » كمك جايگاه شايسته يافت تكلّف و تصنّع رها شد و به ميان مردم آمد و كم
). دو رويداد مهم در آستانة مشروطه زمينه را براي تحول در جايگـاه تـاريخي و سـنّتي    40

شعر و نثر فراهم كرد؛ يكـي پيـدايش و گسـترش مطبوعـات آزاد در ايـران و دوم ترجمـة       
تر، از آنِ شعر بـود   ها، نثر منزلتي كسب كرد كه پيش اروپا؛ به دنبال اين خيزشادبيات منثور 

). فرصتي كه مقتضيات زمان و نيازهاي علمي و ادبي معاصـر بـراي نثـر    82: 1387(پاينده، 
اي در اين حوزه پـابگيرد و انـواع نـويني در نثـر      هاي تازه فراهم كرد، موجب گرديد جريان

داختن به آنها ديگر به تنهايي از شـعر سـاخته نبـود؛ و ايـن شـايد      ارايه و عرضه شود كه پر
ع نثـر معاصـر بايـد بـدان توجـه      اي باشد كه پديدآورندگان كتاب بـا موضـو   مهمترين نكته

 دهند.   نشان
، »هاي نثر معاصر ايران جريان«هاي جديد درسِ  ما، در اين مقاله ضمن توجه به سرفصل

نثر است)، مطالب و مندرجات چهار كتاب مربوط به ايـن  (كه در واقع همان ادبيات معاصر 
ن، پيشـنهادهايي را نيـز بـراي    شـا هاي احتمالي كنيم و ضمن بيان كاستي درس را بررسي مي

تر در تدريس درس مورد بحث، ارايـه خـواهيم    شدن كيفيت اين آثار و كارايي شايسته  بهتر
شـان   ه ترتيب تاريخ چاپ نخسـت هايي كه در مقالة حاضر بررسي خواهند شد ب داد؛ كتاب
چون )، ـ چاپهاي نخست با نام  ها(ادبيات معاصر فارسي، نظم و نثر : جويبار لحظهعبارتند از

ــبوي تشــنه ــاحقي؛    1374، س ــدجعفر ي ــامي ـ از محم ــر معاصــر ، ج ــة نث ( چــاپ كارنام
 (اسـالمي  ادوار نثر فارسي از مشروطيت تا انقـالب ،پايا) از حميد عبداللهيان؛ 1379نخست

ــان؛ 1380چــاپ نخســت ــر ، ســمت) از هرمــز رحيمي ــران، نث ( چــاپ ادبيــات معاصــر اي
 ، نشر روزگار) از محمدرضا روزبه.1381نخست

يادشده براي بررسي، يكي اين اسـت كـه در سرفصـل درس      دليل برگزيدن چهاركتاب
ها (يكي به عنـوان منبـع اصـلي و دو     هاي نثر معاصر فارسي، سه عنوان از اين كتاب جريان

اند و با توجه به اهداف اين مقالـه و نظرداشـت    ديگر در شمار منابع پژوهشي) پيشنهاد شده
عالوه، روزبه آشكارا  ها، ناگزير از اين انتخاب هستيم؛ به كتابهاي درس در بررسي  سرفصل

اسـت و رحيميـان بـه پيشـنهاد و سـرماية       را نوشته» نامه درس«بر پيشاني كتاب خود عنوان 
هـاي درسـي دانشـگاهي اسـت كتـاب خـود را نوشـته و         سازمان سمت، كـه ناشـر كتـاب   

هاي شان به اهداف آموزشـي ايـن    است وياحقي و عبدللهيان نيز در مقدمة كتاب منتشركرده
اند. گذشته از اين داليل،  ها اذعان كرده ها براي تدريس ادبيات معاصر فارسي دانشگاه تأليف



 123   ...با نگاه بهر؛ معاصر نث اتيادب يها نامه نقد درس

و بررسـي اجمـالي آنهـا      نتخـاب ها ما را به ا اقبال مدرسان و دانشجويان به بيشتر اين كتاب
  كند. مي  ملزم

  
  يات معاصر نثرنامة ادب معرّفي مختصر و انتقادي چهار درس 3.2

 383در  چون سـبوي تشـنه  به پايمردي نشر جامي كتابي به نام  1374ياحقي در سال الف. 
بـه   1378صفحه، چاپ و منتشر كرد. اين كتاب پنج بار با همين نام منتشر گرديد و از سال 

 ثر)ها (ادبيات معاصر فارسي، نظم و ن جويبار لحظههايي به نام  بعد با اصالح، تغيير و افزوده
منتشر شد. ايـن   1396در سال ها  جويبار لحظهصفحه به بازار آمد. چاپ شانزدهم  440در 

هاي مورد بحث ما، هم فضل تقدم دارد و هـم از نظـر تعـداد چـاپ و      كتاب در ميان كتاب
يك ديباچة كوتاه و هفـت بخـش دارد؛ سـه بخـش      ها جويبار لحظهشمارگان پيشتاز است. 

صفحه) به 130اص دارد و تنها در بخش چهار و پنج (حدوداً نخست به شعر معاصر اختص
است. بخش شش به ادبيات زنان در ايران و بخش هفـتم نيـز بـه     نثر فارسي معاصر پرداخته

ادبيات فارسي معاصر در خارج از ايران اختصاص دارد. كارِ بجايي كه مؤلف پس از اصالح 
انجـام داد، پرهيـز از ورود گسـترده بـه      ها جويبار لحظهدر كتاب  چون سبوي تشنهو تغيير 

حوزة ادبي مشروطه و مبنا و مبدأ قراردادن آغاز سدة چهاردهم خورشيدي به عنوان شـروع  
دورة معاصر است. اين كار هم مجال بيشتري براي پرداختن به آثار دورة بعد ايجـاد كـرد و   

ويكـرد مبـدأ ادبيـات    )، با ايـن ر 5: 1389است(ياحقي،  هم، چنانكه مؤلف در ديباچه نوشته
معاصر را مستقل از رخدادي تاريخي، رويدادي ادبي(چاپ افسانه نيما و يكي بود يكي نبود 

نامـة ادبيـات معاصـر     تين درساست. ايـن كتـاب از آنجـا كـه نخسـ      جمالزاده و...) قرارداده
ز شـده بـود و بسـياري ا    شدة دانشگاه نوشته شد و به قلم يكي از استادان شناخته مي  شمرده

بود و بويژه شعر و نثر معاصـر را (كـه در    سازي رهانيده مدرسان را از سردرگريباني و جزوه
گرديــد)، در هيــأت يــك كتــاب  مــيهــا در قالــب يــك درس دو واحــدي ارايــه  آن ســال
سـرعت شـناخته و بـا اقبـال      داد، در ميان دانشجويان و مدرسـان ايـن درس بـه    مي  پوشش
هـاي ميـاني    خبر سـال م آن كه دانشجويان تشنه ولي بيگرديد؛ خصوصاً بخش هفت  رو روبه

كـرد، غنيمتـي    دهة هفتاد را تا حدودي با شعر و نثر فارسي خارج از مرزهاي ايران آشنا مي
انكارناشدني بود. به گواهي تعـداد چـاپ (شـانزده نوبـت) و شـمارگان، بـا وجـود اينكـه         

شـوند و بـا وجـود     ارايه مـي  هاست شعر و نثر معاصر از هم جدا و در قالب دو درس سال
هاي ديگر در حوزة ادبيات معاصر، هنوز استقبال خوانندگان از اين كتاب  چاپ و نشر كتاب
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از آن را   ارد كــه اســتفادهفهرسـت راهنمــاي كــاملي د  هــا جويبــار لحظــهچشـمگير اســت.  
ان تـو  كند. با وجود اين تعداد چاپ، از منظر مقالـة حاضـر، اشـكاالتي بـرآن مـي      مي  آسانتر

نامـه مغتـنم    گرفت؛ نخست اينكه اين كتاب (هرچند به عنوان يك تـأليف مسـتقل از درس  
است) در شرايطي كه ادبيات معاصراز يك درسِ آميخته بـه دو درسِ مجـزاي شـعر و نثـر     

ويژه حجـم  رسد، به تغيير يافته، براي تدريس در هيچ يك از اين دو درس كافي به نظر نمي
صـفحه، بـا توجـه بـه      130خش چهار و پـنج) بـا مجمـوع حـدود     مربوط به نثر معاصر (ب

ناچـار بايـد از    طور معمول اگر بخش نثر اضافه شود به هاي درس ناچيز است و به سرفصل
نثـر  «و » اي نثر روزنامه«حجم مربوط به شعر كاست و برعكس. ديگر اينكه در اين كتاب به 

نشده (بخش  اند، پرداخته ر ديگر انواع بودهكه هردو از انواع نثر معاصر و تأثيرگذار ب» ترجمه
است) حال آنكه به گمـان   اي نويسي و فارسي دانشگاهي غير از نثر روزنامه پنجم يعني مقاله

وار به برخي نظير پروين  ما بخش ششم كه به ادبيات زنان در ايران اختصاص يافته، و اشاره
هـا در مباحـث   چرا كه دربـارة آن كلي اضافي است؛  و فروغ و سيمين دانشورتوجه شده، به

توان نوشت و نيازي به بخش مجزّا نيست بعالوه، مسئلة حضـور زن   مربوط به خودشان مي
اب اسـت كـه بايـد در جـاي خـودش      در ادبيات خود موضوعي مستقل از مباحث اين كتـ 

كه نتيجة همان آميختگـي شـعر و نثـر و     ها جويبار لحظهپرداخت. اشكال ديگر كتاب   بدان
وديت حجم است، مختصر و گاه گذرا بودن مطالب دربارة بيشـتر نويسـندگان اسـت.    محد

)، سيمين دانشور را بـا  278: 1389مثالً احمد محمود را در حدود يك صفحه (ر.ك،ياحقي،
)، گلستان و فصيح و افغاني  را هركـدام در  271ذكر نمونة اثردر كمتر از دو صفحه (همان: 

است. ايراد  ) معرّفي كرده283ا در حدود يك صفحه (همان:كمتر از يك صفحه و گلشيري ر
اي از نثر نويسندگان مهمي چون جمالزاده، هدايت، گلستان، ديگر اينكه مؤلف محترم نمونه

هـم كـه از معـدود نويسـندگاني     اسـت و در مـواردي    محمود، افغاني، گلشيري و... نياورده
تنها در يك مورد به تفصيل و با نقـل تمـام   است.  آورده، به اختصار تمام برگزار كرده  نمونه

علوي حدود بيست صفحه را به آن اختصاص داده كه به گمان مـا بهتـر   » گيله مرد«داستانِ 
كرد؛ چرا كه ذكـر نمونـه    بود اين حجم را براي نقل نمونه آثار ديگر نويسندگان، تقسيم مي

نظر دانشجو و ايجاد عالقة او  تواند به معرّفي سبك نويسنده و جلب آثار اين نويسندگان مي
گونه اسـت. ايـراد    ادبيات به خواندن كمك كند و حتّي مؤثّرتر از برخي نكات تكراري تاريخ

نويسي را كـه خـود    توان گرفت، اين است كه مؤلف، نمايشنامه ديگري كه به اين كتاب مي
ذيـل ادبيـات   هاي خـاص اسـت،    گي شناسي نثر نيز نثري با ويژ نوع ادبي مستقل و در گونه
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نويسـي  نامـه ) و با آنكه در ايـن بخـش جـاي فـيلم    291 - 286داستاني آورده (ر.ك،همان: 
بـردن از آثـار بيضـايي،     است، در حدود پنج صفحه با مرور تاريخچة نمايش و با نـام   خالي

اي از اين نوع نثر بياورد؛ در بخش مربوط به  آنكه  نمونه كارنامة اين بخش را بسته است، بي
است. كاستي ديگر اين  نشده اي آورده ) نيز نمونه300 - 294ات كودك و نوجوان (همان:ادبي

هاي نثر پس از انقالب اسالمي است؛ مؤلـف در خصـوص ايـن     كتاب، غفلت از نقل نمونه
طور گذرا بـه ادبيـات داسـتاني ايـن      ) به307 - 300جا در بخش چهارم (صص موضوع يك

آبـادي و  محمـود بـا     اشاره كرده و مـثالً از دولـت   دوره ـ عموماً نويسندگان دهة شصت ـ  
پور و سه ـ چهـار نفـر ديگـر بـا نـام بـردن         توضيح بيشتر و از دانشور و معروفي و پارسي

دهـد، گـو اينكـه،     اي از كسي به دست نمـي  كند؛ اما هيچ نمونه مي ازآثارشان به كوتاهي ياد 
فتاد و هشتاد خورشيدي به چـاپ و  هاي ه جاي ديگر نويسندگانِ پس از انقالب كه در دهه

پاياني اينكه از آنجا كه برابر سرفصل جديـد، نـام درس     است. نكتة نشر اثر پرداختند، خالي
شناسي نثر معاصر ايران است، بخش هفتم كتاب كه به ادبيات فارسي مورد بحث ما، جريان

فضـاي بيشـتري    رسد و با حذف آن در خارج از ايران اختصاص دارد، ضروري به نظر نمي
ادبيـاتي بـر    شود. در مجموع نگاه تاريخ هاي نثر فارسي در ايران باز مي براي مباحث و نمونه

مند بـه   اين كتاب غالب است و اگر مؤلف محترم موافق اصالحات پيشنهادي باشد و عالقه
تواند صفحات بيشتري را به هر يك از دو بخـش اختصـاص    تفكيك بخش نثر از شعر، مي

مطابق اعالم  ها جويبار لحظه هاي كافي براي هر شاعر و نويسنده بياورد. كتاب مونهدهد و ن
هاي جديـد، در شـمار منـابع پژوهشـي      ريزي آموزش عالي در ابالغ سرفصل شوراي برنامه
 شناسي نثر معاصر ايران است.درس جريان

سـرماية   بـه  1379كتابي است از حميد عبداللهيان كـه در سـال   كارنامة نثر معاصر  ب.
صفحه چاپ و منتشر شد. كتاب با يك مقدمة كوتـاه و بـدونِ نمايـه     242انتشارات پايا در 

بـا تعـداد جلسـات    «گفتار تأليف و تدوين شده تا به گفتة مؤلـف  16(فهرست راهنما)، در 
). دوازده گفتـار بـه ادبيـات داسـتاني و     6: 1379(عبداللهيان،» سال تحصيلي مطابق باشد نيم

باقي به ديگر انواع نثر اختصاص دارد. عبداللهيان در هـر گفتـار پـس از طـرح      چهار گفتار
هاي نثر و معرّفي برخي نويسندگان و آثار مربوط به هرگونه، به مضمون و محتوا و نقد  گونه

هاي هريك از انواع طرح شدة نثر را در بخشي جداگانه با است و نمونه ها پرداخته آن كتاب
اسـت و البتـه نويسـنده     صفحه از حجم كتاب را شـامل  65آورده كه » ضميمة گفتار«عنوانِ 

اسـت.   است، ضميمه (نمونه) نيـاورده » هاي اروپايي ترجمه از زبان«براي گفتار شانزدهم كه 
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طور مستقل در موضوع  نثر معاصر براي  نامة دانشگاهي است كه به اين كتاب نخستين درس
آاليـش اسـت و    ند زبان نثر نويسنده سـاده و بـي  است. هرچ شده  تدريس در دانشگاه نوشته

    مطالب، ساده و مفيد؛ ولي كتاب سرسري و با شتاب نوشته شده است و بـه اعتـراف خـود
» جزوة درس ادبيات معاصر را به نشـر سـپارد  «وي را بر آن داشته تا » نقصان منابع«مؤلف، 
ر آنچه دربارة هدايت گفته رسد، نظي هاي مؤلف نيز درست به نظر نمي ). برخي داوري (همان

). نكتة ديگر كـه مؤلـف   49ترين عامل موفقيتش دانسته (همان: او را مهم» مخالف خواني«و 
خود در مقدمه بدان اذعان دارد نقل بيشتر مطالب از حافظه است؛ نقصاني كه منتقدي ديگر 

: 1379يل، (اصـ » پيداست كه حافظه چندان امـين نيسـت  «نيز آن را يادآورشده و به قول او 
به عنـوان يـك كـار پژوهشـي و      كارنامة نثر معاصر. اشكال اساسي ديگر كه به كتاب 5)40

ارتباط با اعتماد به حافظه نيست، در بسياري موارد  درسي ـ دانشگاهي آسيب زده است و بي
شده از قلم  كند همة آنچه نوشته پرهيز از ذكر منابع است، طوري كه خوانندة ناآگاه گمان مي

لف تراويده حال آنكه نه چنين است و اساساً اگر هم باشد محقّقانه و علمي نيست. مـثالً  مؤ
در اين كتاب براي مطالبي كـه دربـارة نقـد و محتـواي آثـار هـدايت، چوبـك، گلشـيري،         

شده هيچ  ميرصادقي، فصيح، فقيري، بهرنگي، صادقي، درويشيان، افغاني، مدرسي و... نوشته
است! در مواردي هم كه به منبعي ارجاع داده اغلب در حد  نشده دادهارجاعي به عنوان منبع 

يك جمله است؛ مثالً همة آنچه دربارة ساعدي آمده فقط به اين جملة شاملو مستند شده كه 
). 104: 1379در گفتگويي گفت: ساعدي از پيشگامان رياليسم جادويي اسـت (عبـداللهيان،  

هـاي   قولهـا)، معمـوالً بـا آوردن فعـل     خـي نقـل  نظر از درستي يا نادرستي بر مؤلف (صرف
و... بـه صـورت مجهـول از گوينـدگان يـا      » انـد  ايرادگرفتـه «، »گوينـد  مـي «، »شـود  مي گفته«

گوينـد منصـوري قـادر     مي«نويسد  كتاب مي 174در صفحة  "؛ مثال آورد مي نويسندگاني نقل
 134و يا در صفحة .» اي تبديل كند اي را به رماني پانصد صفحه بود داستاني شصت صفحه

و يـا در  ...» زمـين سـوخته  اند به خاطر رمـان   ايراد ديگري كه به محمود گرفته«است  نوشته
بـين نبـود، هـدايت، نيمـا و آل      از جمله كساني كه به مصدق خوش«است  آورده 98صفحة 

؛ حال پرسش اين است كه چه كسي يا كساني و در كجا و كي چنين گفتـه  »احمد...[بودند]
ميلـي مؤلـف بـه     كـم نيسـت. بـي   كارنامة نثر معاصر ها در كتاب  اند!؟ از اين نمونه نوشتهيا 

دقتي  كردن، موجب شده كه در تنظيم فهرست منابع پاياني كتاب نيز بي دادن و ذكرمنبع ارجاع
شده را بياورد، درپايانِ فهرست  جاي آنكه نشانيِ درست و دقيق مقاالت استفاده دهد و به رخ

توان مقاالت و نقدهاي پراكندة ارزشـمندي   اين، مي بر  عالوه«نويسد:  ها مي نة كتابگا بيست
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برد؛ اكنون پرسش  مي ) و سپس از چند مجلة ادبي نام241(همان:» در بعضي مجالت يافت...
اساسي اين است كه اگر از اين مجالت و مقاالت استفاده شـده، چـرا در مـتن و فهرسـت     

فاده نشـده (كـه بسـيار بعيـد بـه      شـان نيامـده؟ و اگـر اسـت     املمنابع، نشاني و مشخصات ك
كند؟ كاسـتي   رسد) اين پيشنهاد و توصية كلي چه كمكي به خواننده و پژوهشگر مي مي  نظر

ديگر اين كتاب، نپرداختن به نثر پس از انقالب اسالمي است؛ يعني دربارة آثار بيش از سـه  
و و فـرم تغييراتـي هـم كـرده و از اهميـت       دهه از نثر فارسي كه به لحاظ موضوع و محتوا

اي در كتاب نيست. اين كاستي البته جز در كتاب  زيادي برخوردار است، هيچ نشان و نمونه
هاي مورد بحث اين مقاله هم هست. اشكال ديگر كتاب مورد بحث ما  روزبه، در ديگركتاب

سيزدهم) آورده و گـويي   اين است كه عبداللهيان، نثر علمي و ادبي را ذيل يك گفتار(گفتار
شود)  اين دو نوع را يكي انگاشته؛ حال آنكه نثر علمي(كه تحقيقي يا دانشگاهي هم گفته مي

آميختگـي،   غير از نثر ادبي است، و شاعرانگي در آن يك اصل است. بـه دنبـال ايـن درهـم    
ـ      شـ  هـاي آورده  دهد و نمونـه  اي از نثر علمي نمينمونه ه ده بـراي نثـر ادبـي هـم درسـت ب
كوب و يوسفي و شفيعي كدكني و اسالمي ندوشن به عنـوان   رسد؛ مؤلف از زرين نمي  نظر

) و در بخش ضميمه گفتار سيزدهم كه طبـق روال  149كند (رك، نويسندگان نثر ادبي يادمي
آخونـدزاده و   تمثـيالت اي از  هاي نثر علمي و ادبي را نشـان دهـد، نمونـه    كتاب بايد نمونه

است! ماية شگفتي است كه چرا مؤلف محترم  نقل شده از فرنگ آمدهجعفرخان نامة  نمايش
گـذرد ـ بـراي اصـالح و      اين كتاب ـ تا كنون كه بيش از شانزده سال از چاپ نخستش مي 

است! حال آنكه باتوجه به سـاختار منسـجم و زبـان سـاده و      چاپ دوبارة آن اقدامي نكرده
ثار، كتابي سودمند براي اين درس باشد؛ گو تواند در كنار ديگر آ مطالب مفيد و مختصر، مي

ريزي آموزش عالي نيز آن را در شمار منابع پژوهشي اين درس معرّفـي   اينكه شوراي برنامه
 6كرده است.

ادوارنثر فارسي؛ از مشـروطيت تـا انقـالب     كتاب 1380هرمز رحيميان نيز در سال  پ.
نتشركرد. بر عنوان اين كتاب، از و سفارش انتشارات سمت چاپ و م  را به سرمايه 7اسالمي

 نيز افزوده شد. چاپ دهم اين كتاب در سـال  » ادبيات معاصر نثر«چاپ سوم به بعد عبارت
صـفحه بـه بـازار نشـر آمـد.       316است، در  با اضافاتي كه از چاپ پنجم اعمال شده 1396
در تعيـين  ) آورده اسـت  2: 1387گونه كه مؤلف محترم در پيشگفتار كتاب (رحيميان، همان

اسـت و طبيعتـاً سـاختار     شفيعي كدكني وامگيري شدهادوار شعر فارسي عنوان آن از كتاب 
بندي نثر معاصـر و رويـدادهاي سياسـي و اجتمـاعي و      كتاب و شيوة تنظيم مطالب و دوره
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ـ به تأثير و تأسي از اين كار شـفيعي    ادوار شعرفرهنگي اين دوره نيز ـ اگرچه نه به تفصيل  
ت. كتاب يك پيشگفتار دارد و چهار بخش. در بخش اول به نثر دورة مشروطه تا كدكني اس

است. بخش دوم به نامِ نثر دورة كودتا از آغاز اين سده  آغاز سدة جاري خورشيدي پرداخته
را در بر  1332تا  1320شود. بخش سوم با نام نثرِ دورة آرمانگرايي از  را شامل مي 1320تا 

را بررســي  1357تــا  1332بــا عنـوان نثــرِ دورة درونگرايـي از    دارد و بخـش چهــارم هـم  
هاي تكميلي هر بخش و كتابنامة مـنظم و   است. نثر مؤلف پخته و رساست و يادداشت كرده

هاي الزم و مفيد اين كتاب اسـت.   مفصل و نمايه(نام آثار و اصطالحات وكسان) از پيوست
نامة دانشگاهي در مدت شـانزده سـال ده    ، به عنوان يك درسادوار نثر فارسيباري، اگرچه 

است در ميان ديگر آثار مشابه تا حدود زيادي بـا اقبـال    نوبت چاپ و منتشر شده و توانسته
رو شود، اما از آنجا كه اين كتاب به لحاظ قيمت و  مخاطبان دانشگاهي و غيردانشگاهي روبه

از  8براي سه گروه  دانشـجويان برد و  مي توزيع و پخش از تسهيالت ناشر دولتي منتشر بهره
رود  است، انتظار مي ريزي آموزش عالي به عنوان منبع اصلي معرّفي شده طرف شوراي برنامه

نشدن اين  هاي كتاب در برآورده بيش از اينها مورد اقبال قرار گيرد. به گمان ما، برخي كاستي
ر كتاب ناشي شده اسـت؛  ها از نگرش كلي حاكم ب است؛ يكي از اين كاستي انتظار مؤثربوده

نگاه مؤلف محترم به مباحث نثر معاصر، به طور عمده بـر تـاريخ و رخـدادهاي سياسـي و     
اجتماعي استوار است و بر همين مبنا مواد و مطالب ادبي را ذيل وقايع تاريخ سياسي معاصر 

است. اين درست است كه بخش عمدة ادبيات در بستر حوادث تـاريخي و   بندي كرده دوره
هايي از آن راهي فارغ از  كند، اما بخش گيرد و تعيين مسير مي جتماعي و فرهنگي شكل ميا

گنجد؛ بعالوه، اين كه ما صرفاً  بندي نمي كند و طبيعتاً در اين تقسيم اين حوادث را دنبال مي
ادبيات و آثار ادبي را ذيل حوادث و وقايع سياسي و تاريخي ببينـيم و بـدانيم، يـك بحـث     

ن كه در جريان مطالعه و بررسي آثار ادبيِ يـك دوره، در كنـار مسـايل اصـلي و     است و اي
ماية ذاتي ادبيات، به رخدادهاي مهم و مؤثر تاريخي و سياسي هم اشـاره كنـيم، بحثـي     جان

 ادوار نثر فارسـي است. ايراد ديگر كتاب  ديگر؛ كه به گمان ما در اين كتاب بدان توجه نشده
اسـت؛ يعنـي تـا     روع بررسي را بيش از اندازة الزم به عقب بردهاين است كه مؤلف نقطة ش

پيش از مشروطه و عوامل دخيل در پيروزي مشروطه؛ و بيش از شصت صفحه از كتـاب را  
است؛ حال آنكه به داليـل ادبـي بسـيار مهـم كـه پـيش از ايـن         به اين دوره اختصاص داده

بنـدي كتـاب    ي كـه مبنـاي دوره  يادكرديم ـ و نه صرفاً داليـل و عوامـل تـاريخي و سياسـ     
را از آغـاز سـدة جـاري خورشـيدي بـدانيم و بـه       » معاصر بودن«است  قرارگرفته ـ ، بايسته 
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كوتاهي پيشينة تاريخي و ادبي نثر دورة مشروطه تا آغاز سدة جديد را يادآورشـويم. پيامـد   
از انقـالب   هاي بعد  بويژه پـرداختن بـه نثـر پـس     اين كار، بازشدن جا براي نقل آثار دوره

اسالمي است. كاستي ديگر اين كتاب نپرداختن به تعريف و توضـيح اصـطالحات خـاصِ    
تـر عناصـر داسـتان     حوزة انواع نثر بويژه ادبيات داستاني نظيرِ قصه و رمانس و از همه مهم

بندي دقيق با ذكر نام و نمونه مثالً از انواع رمان، جز پوشي، تقسيم است؛ در نتيجة اين چشم
است و از طرح انواع جديدتر رمان و داستانك  ) ارايه نشده43يكي دو سطر (رك، همان:در 

تواند به جذابيت مطالب كتـاب و جلـب مخاطـب جـوان      ماليستي كه مي هاي ميني و داستان
تـرين جـا    كمك نمايد كه اساساً خبري در اين كتاب نيست؛ حال آنكه به گمان ما مناسـب 

و بويژه دانشجو اين مفـاهيم    است كه خواننده الحات جاييبراي طرح و يادگيري اين اصط
تـوانيم بگـوييم    هاي آن بخواند و همراه تحليل مدرس در كالس بشنود. مي را در كنار نمونه

است. نكتة ديگر در بارة كتاب  ها كمي رنگ كهنگي به مطالب كتاب زده مجموع اين كاستي
به خاطر طرح مطالب كمتر ضروري تـاريخي و  شايد به دليل كمبود فضا ـ   ادوار نثر فارسي

مربوط به روزگارمشروطه ـ نپرداختن به كارنامة بسياري از نويسندگان خصوصاً نويسندگان  
زن است؛ غير از دانشور كه مجموعاً با ذكر نمونه و نقـد و معرّفـي در كمتـر از دو صـفحه     

پور،  (مثالً اميرشاهي، پارسيشده، سطري دربارة ديگر زنان نويسنده  ) به او توجه241(همان:
محمود، امين فقيري، اسماعيل فصيح  مدرسي، احمد  نشده. از تقي  بهرامي، ترقي و...) نوشته

است. جز دوـ سه نويسنده، بقيه نيز سـهم   شده برده دوجا نام و نادر ابراهيمي نيز فقط در يكي
يك صـفحه، سـاعدي بـا     اندكي از حجم كتاب دارند؛ بهرام صادقي با نمونة نثرش كمتر از

نقل نمونه يك و نيم صفحه، گلشيري با نقل نمونه نثرش حدود دو صفحه و... كاستي ديگر 
دو اثر مشابه، نپرداختن به كارنامة نثر پس از انقالب اسـالمي   همچون يكي ادوار نثر فارسي

ن را است؛ گرچه مؤلف محترم در پيشگفتار كتاب، خود به اين نقص اذعان كرده و جبران آ
خوانـد،   است؛ اما انتظار كسي كه كتابي با نام ادبيات معاصـر مـي   به مدرسان كتاب واگذاشته

باشد؛ بويژه  بودن را خود حس كرده و زيسته» معاصر«ها و مراتبي از اين  اين است كه جنبه
اگر اين خواننده، جوان دانشجويي باشد كه از نظر زماني با بسياري از اشخاص و فضـاها و  

اي زياد دارد. به گمـان مـا، شايسـته اسـت مؤلـف       دهاي مورد اشارة اين كتاب فاصلهرخدا
محترم كتاب و كارگزاران سمت با حذف برخي مطالب و تلخيص فشردة بخـش نخسـت،   

اي خصوصاً از نثر پس از انقالب به كتاب بيفزايند تـا بهتـر از اكنـون بـا      مواد و مطالب تازه
شود. اين كار مستلزم تغيير تلقـي از مفهـوم معاصـر و نگـاه     نيازها و عاليق خواننده همراه 
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 از عنوان آن است؛ » از مشروطيت تاانقالب اسالمي«غالب تاريخي در كتاب و برداشتن قيد
ــد و سرفصــل ــوان جدي ــرات و اصــالحاتي را   عن ــين تغيي ــز چن ــن درس ني ــازة اي  هــاي ت

 كند.  مي  ايجاب
از  نثـر   ادبيـات معاصـر ايـران،   شـود،   يچهارمين كتابي كه در اين مقاله بررسـي مـ   ت.

 312به پايمردي نشـر روزگـار در   1381محمدرضا روزبه است. اين كتاب نخست در سال 
به بازارآمده است. 1394صفحه چاپ و منتشر شد و طبق اطالع چاپ هفتم آن نيز در سال 

پيش از اين روزبه كه خود شاعر است و با ادبيات معاصر فارسي اُنس و آشنايي كافي دارد، 
است. چنانكه خود در پيشگفتار كتاب  نيز كتابي با همين عنوان براي شعر معاصر تأليف كرده

هاي اين حوزه  او را بر آن داشته تا دو اثر در قالب  هاي موجود در كتاب است، كاستي نوشته
گـامي فراتـر از افـق موجـود بـردارد تـا شـايد        «نامة دانشگاهي تأليف كند و بكوشد  درس

ادبيات معاصر ايران، ، پيشگفتار).  8: 1391(روزبه،» موارگر راه روندگان افق موعود باشد.ه
) شامل سـيزده  1با يك پيشگفتار و در دو بخش كلي تأليف و تدوين شده است؛ بخش( نثر

فصل است كه چهار فصل نخست اين بخش دربارة مباحث نظري نثر و داسـتان و عناصـر   
نويسي در ايران همـراه بـا نقـد و    درفصل پنجم به سير داستان داستان و مكاتب ادبي است؛

است؛ از فصل ششم تا سيزدهم نيـز ديگـر انـواع نثـر      شده معرّفي آثار و نويسندگان پرداخته
اسـت. ايـن بخـش مجموعـاً      شـده  معاصر بررسي و آثار ونويسندگان هر نوع، نقد و معرّفي

) كه شامل نمونة آثار مورد بحـث  2(است. بخش صفحه از حجم كتاب را گرفته 116حدود 
هاي  صفحه از بخش پيشين بيشتر است يعني مؤلف نمونه 60در بخش نخست است حدود 

شـته و ايـن يكـي از نكـات مثبـت      بيشتري از انواع نثر معاصـر را در اختيـار خواننـده گذا   
و در هاي مشابه و با اينكه اين كتاب نسبت به بقيه متـأخر اسـت    است. باوجود كتاب  كتاب

ريزي آموزش عـالي بـراي درس ادبيـات معاصـر دورة      شمار منابع پيشنهادي شوراي برنامه
و به چاپ هفتم   رو شده ، با اقبال قابل توجهي از جانب مخاطبان روبه9كارشناسي هم نيست

است. مؤلف به درستي در دو صفحه به نثر مشروطه اشاره كرده و مبناي تاريخي كار  رسيده
ن را) آغاز سدة چهاردهم خورشيدي گرفته و مطالب را با نثري قابل فهـم و  را (معاصر بود

هـاي   مطابق با اهداف آموزشي كتاب، نوشته است. موضوعات و مطالب كار نيز با سرفصـل 
مصوب درس انطباق نسبي دارد كـه بـا اعمـال نكـات پيشـنهادي، ايـن همـاهنگي بيشـتر         

ها و انواع رمان و  بندي داستان االً به دستههاي دوم و سوم و چهارم كه اجم شد. فصل خواهد
ماليسـتي و   هاي مينـي  اي چون رمان پست مدرن و داستان هاي تازه داستان كوتاه بويژه گونه
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هاي ادبي پرداخته، الزم، مختصر و مفيد است. منابع و مĤخذ كتـاب   عناصر داستان و مكتب
مؤلـف و رد و تـأثير قلـم او    تحليـل   هـا، دريافـت و   قول اند و در كنار نقل نيز معتبر و كافي

ادبيـات معاصـر ايران،نثـر    اي، در نقـد و معرّفـي    است. يكي از منتقدان ضمن مقالـه   آشكار
است و چنـين خصوصـيتي را    اين كتاب] از جامعيت همراه با ايجاز برخوردار«[است  نوشته

). اين 2: 1393ر، (بشيري، بها» توان سراغ گرفت. در كمتر اثري مربوط به ادبيات معاصر مي
نويسد كه برخي مطالب ايـن كتـاب، همچـون مبحـث كاريكلمـاتور و       منتقد به درستي مي

پرداختن به نويسندگان پس از انقالب اسالمي و نقل نمونة آثار آنها و نيز ذكر نمونه از نثـر  
الت هـم اشـكا   اما، ادبيات معاصر ايران، نثـر  ).6ها، كامال تازه است(همان:  مقاالت روزنامه

نگـاري و   آيد، حـروف  هايي دارد؛ نخستين اشكالي كه با گشودن كتاب به چشم مي وكاستي
آراييِ نازيباي آن است؛ بويژه در مطالبي كه براي معرّفي نويسندگان  فونت نامناسب و صفحه

ها، انتخاب قلم و فونت نامناسب است و  هر اثر در ستوني مربع شكل آمده و نيز در پاورقي
هـاي بصـري    دانـيم زيبـايي   است؛ حال آنكه مي كرده  ن را دشوار و گاه آزاردهندهخواندن مت

صفحات كتاب و نوع قلم و حتّي كاغذ مورد استفاده در جذاب كردن كار و ايجاد رغبت به 
نثرهـاي ادبيـات    خواندن، اهميت بسيار دارد. نكتة ديگر اينكه به گمان ما براي اينكه نمونـه 

كنند ـ بيشتر و بهتـر بـه چشـم      ها اشغال مي زيادي كه در اين كتاب داستاني ـ به دليل حجم 
خواننده بيايد،  بهتراست آخرين بخش كتاب باشد؛ بدين معنا كه نخست نمونة انواع ديگـر  

 110هاي نثر داستاني. حدود  نثر كه حجم و بحث كمتري دارند، نقل شود و سرانجام نمونه
هاي فارسي است، يعني خود  هاي كوتاه و بريدة رمان صفحه از كتاب روزبه نيزگزيدة داستان

به تنهايي يك مجموعه داستان است اما در وضـع فعلـي كتـاب جـاي مناسـبي نـدارد و از       
). اشكال 9است (رك،همان:  كاهد؛ اين اشكال را منتقد ديگري نيز يادآورشده انسجام كار مي

هاي نثـر   و تحليل بعضي نمونهديگر اين كتاب اشاره نكردن به برخي نكات اساسي در نقد 
كافي  )80ص (پاورقيخانم  شوهر آهوداستاني است؛ به عنوان نمونه توضيح و تحليل رمان 

مايـة اصـلي    نيست و مؤلف به مسألة جدال بين سنّت و تجدد و نقد غرب زدگي كـه درون 
ام در چوبك را نيز هركـد  سنگ صبورو تنگسير  ).10(همان:  اي نكرده اين رمان است اشاره

هاي  ) معرّفي و تحليل كرده و به زمينه71و  70يك بند شش ـ هفت سطري (پاورقي صص 
اقتصادي و اجتماعي و فقر فرهنگي كه موجب نگارش اين دو اثـر شـده، نپرداختـه اسـت.     

ماليستي را طرح كرده  كاستي ديگر كتاب روزبه، اين است كه گرچه داستانك و داستان ميني
اي از نويسـندگان ايرانـي و آثـار آنهـا ذكـر       )، ولي نام و نمونـه  29- 30و توضيح داده(ص 
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است و تنها در بحـث داسـتانك از چوبـك و گلسـتان نـامي بـرده و از نويسـندگان         نكرده
هاي  است، حال آنكه امروزه، اين دو از گونه كرده هاي خارجي هم ياد ماليست داستانك وميني

ز نويسـندگان و خوانندگانشـان كـم نيسـت و     جذاب و پرطرفدار داسـتانند و در ايـران نيـ   
اصـطالحات نيـز در پايـان كتـاب     سرانجام اينكه، جاي يك نمايه از آثـار و نويسـندگان و   

ها و اشكاالت كمتري دارد و از  ، كاستيادبيات معاصرايران، نثراست، اما به هر روي،   خالي
لف موافق پيشنهاد ما باشد رود اگر مؤ سطح كيفي قابل قبولي نيز برخوردار است؛ انتظار مي

اي جدگانه، بخشي مستقل را به نثر فارسي خارج از ايران اختصاص دهـد، بـويژه    در نسخه
 براي دورة كارشناسي ارشد، گرايش ادبيات معاصر منبع بسيار مناسبي است.

  
  گيري . نتيجه4

دارنـد كـه بـا    هايي  هاي موجود براي ادبيات معاصرايران(نثر)، اشكاالت و كاستي نامه درس
» جريان شناسي نثر معاصر ايران«ها و تغييرعنوان اين درس به  توجه به بازنگري در سرفصل

و با عنايت به نيازها و عاليق دانشجويان، بازنگري در سـاختار و محتـوا و مطالـب و رفـع     
نامـه،   رسد. گرچه ما هنگـام بررسـي هـر درس    نظر مي ها الزامي به نامه هاي اين درس كاستي

ايـم امـا، در اينجـا بـراي      داده هاي مربوط به هر كتـاب را همانجـا نشـان    اشكاالت و كاستي
نامة  ها را كه پس از بررسي چهار درس ترينِ اين اشكاالت و كاستي بندي مطالب، عمده جمع

شـده و   داشت نيازهـاي دانشـجويان تشـخيص داده    ها و نظر تر و با نگاه به سرفصلمعروف
ادبيات گونه بر نگرش  . غلبة نگاه تاريخي و تاريخ1كنيم:  مي ست، فهرستا استخراج گرديده

ها در بارة  دقّتي در ذكر منابع و مĤخذ و اعتماد به شنيده . بي2علمي، تحليلي، انتقادي وادبي؛ 
ها و نگاه سرسـري مؤلـف     وار برخي كتاب . شكل جزوه3برخي نويسندگان و نقد آثارشان؛ 

آشنايي با نيازهاي ادبي و هنري و ذوقي مخاطب امروز در  . كم4ث؛ به بعضي مطالب و مباح
هـا   توجهي به ادبيات درجريان، تا آنجا كه از بعضي از اين كتاب هاي نثر و بي گزينش نمونه

. به عقب بردن بيش از اندازة مبدأ ادبيات معاصر 5شود؛  بوي تازگي و طراوت احساس نمي
. غفلـت از  6ادبيات مشـروطه و پـيش از سـدة جـاري؛      و توقف بيش از حد نياز بر حوزة

. آميختگي شعر و نثر معاصـر در  7پرداختن به آثار نثر فارسي از انقالب اسالمي به اين سو؛ 
ها كه يكي از پيامدهايش تنگ شدن فضا براي نقل آثار شـاعران و نويسـندگان    برخي كتاب

هاي  . جاي خالي شكل8ضوع است؛ بيشتر و عبوركردن از برخي مباحث الزم و مرتبط با مو
هايي كـه   ها؛ شكل نامه جديدنگارش در ادبيات معاصر فارسي(نظير وبالگ نويسي) در درس
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هـا و نيازهـاي    و پيامد اوضاع فرهنگي و اجتماعي روزگار و متناسـب بـا دگرگـوني     زاييده
و بعضـي   . نـاهمخواني عنـوان  9)؛ 86: 1387عصرمدرنيته و پسامدرنيته است (رك، پاينـده، 

. خـالي  10هاي جديد آن؛  مصوب اين درس و سرفصل ها با عنوانِ تازه مباحث برخي كتاب
  از آن ياد كرد.» نثر مذهبي«توان با عنوان  اي از نثر معاصر كه مي بودن جاي گونه

  
  . پيشنهادها5

طور مشخص براي هر كتاب هنگام بررسـي آن گفتـه شـد،     جداي از نكات پيشنهادي كه به
بحث و بهبود منابع آن و مشخصا چهار  ين پيشنهادها براي باالبردن كيفيت درس موردتر مهم

. نظر به ارايه اين درس در دورة كارشناسـي و بـا كمـي    1شده، عبارتند از:  نامة بررسي درس
بنـدي متـون و منـابع و تهيـه و      وسعت در كارشناسي ارشد(گرايش ادبيات معاصر)، سـطح 

نيازهــاي دانشــجويان هــر دوره هــا و  ه تناســب اندوختــههــاي جداگانــه بــ تــدوين كتــاب
تغييريافتـه،  » جريان شناسي نثر معاصر ايـران «. از آنجا كه نام اين درس به 2است؛   ضروري
شناسي و مكتب و سبك و ديگر  است مؤلفان، مباحثي در خصوص جريان و جريان شايسته

شناسـانه(باتوجه بـه    گاه جريانمباحث نظري مرتبط با موضوع بيفزايند و كتاب را براساس ن
. نظر به گستردگي و گونـاگونيِ انـواع   3سرفصل و عنوان تازة درس) تدوين و تنظيم كنند؛ 

نثر معاصر و به داليل تاريخي ـ ادبي و نيز تنگي فرصت دريك نيمسال تحصيلي، بهتر است 
معرّفـي   ، آغاز سدة جاري خورشيدي باشـد و نقـل و بررسـي آثـار و    »معاصر بودن«مبناي 

و » نثر مـذهبي «. بخشي به عنوان 4گيرد؛  نويسندگان از اين تاريخ به بعد در دستور كار قرار
هاي اينترنتي، مجالت مجازي،  ها، داستان نوشت شامل وب» نثر اينترنتي«بخش ديگري با نامِ 

هـا   هاي وبالگي و... كه فرمي نوپديد در نثر معاصر است، با ذكر نمونه، بـه كتـاب   يادداشت
هايي، هم از مباحـث كتـاب و هـم از     . در پايان هر فصل يا هر بخش، پرسش5شود؛  افزوده

ويژه در بخش نثر داستاني و نمايشي) تا  گردد(به منابع و مباحث بيرون از كتاب طرح و درج
هاي بيشتري مثال  دانشجو با دقّت و رغبت بيشتر مطالب كتاب را بخواند و ملزم شود نمونه

. نظر به تأثير نظم منطقي مطالب در يادگيري 6تاني را خارج از كتاب بيابد و ببيند؛ از نثر داس
شـود ترتيـب و    هاي مختلف نثر معاصر، پيشنهاد مـي  و نظرداشت حجم و گستردگي نمونه

نامه در خصوص انواع نثر بدين قرار باشد: الـف. نثـر ترجمـه؛ ب. نثـر      تنظيم مطالب درس
اي؛ ح.  ت. نثر ادبي؛ ث. نثر محقّقانه؛ ج. نثرمذهبي؛ چ. نثر سفرنامهاي؛ پ. نثر طنز؛  روزنامه

  نثر اينترنتي؛ خ. نثر نمايشي(نمايشنامه و فيلمنامه)؛ د. نثرداستاني.
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 ها نوشت پي
اي و امكانـت   بگذريم از اينكه امروز كار برعكس شده! بدين معنا كه به مدد ابزارهاي تازة رسانه .1

عمومي نسبت به جايگاه ادبيات معاصر باال رفتـه و توليـدات متنـوع    هاي  فضاي مجازي، آگاهي
گيرد تا آنجا كه استاداني  ادبيات معاصر به سرعت و باكيفيت مطلوب در دسترس همگان قرار مي

كه پيش از اين سالها، تنها سر در متون و منابع كهن داشتند و خـط و ربـط و اُنـس و اُلفتـي بـا      
يكباره و با توجه به جذابيت اين حوزه و تنوع موضوعي آن و عالقـة   ادبيات معاصر نداشتند، به
پردازنـد و گـاه حتّـي بـا      نامه و تهية مقاله در زمينة ادبيات معاصر مـي  دانشجويان، به توليد پايان

كننـد و   استفاده(!) از پيشينه و نام و نفوذ خود عرصه را بر كوشندگان اصلي اين حوزه، تنگ مـي 
خواهد كه صرفاً با مطالعـة  اي ديگر مي ار در موضوعات ادب معاصر ذوق و زمينهدانند كه ك نمي

شود. به گمان مـا ايـن هـم خـود      پايان نامة يك دانشجو و داوري كارهاي اين و آن حاصل نمي
است. بايـد از عنايـت    ها، گريبانگير درس ادبيات معاصر شده اي است كه در برخي گروه»مسئله«

ه ادبيات معاصر خرسند بود امـا از ورودشـان بـه ايـن بـه  ميـدان علمـي و        اين گروه  استادان ب
  شد، البته ناخرسند! پژوهشي با كيفيتي كه گفته

جريان شناسي نثرمعاصـر  «درسي هم براي دورة كارشناسي ارشد گرايش ادبيات معاصر با عنوانِ  .2
تغيير يافته تـا احتمـاالً ادبيـات معاصـر     » فارسي«به » ايران«در نظر گرفته شده؛ يعني قيد » فارسي

  نثرفارسي فراتر از جغرافياي ايران بررسي شود.
اريخ و ادبيات و هنر جاي بحث بسيار اسـت و در ايـران و   در ت» معاصر«در بارة مفهوم و مبناي  .3

خارج از ايران نيز با هم متفاوت. مجال ما در اين مقاله براي پرداختن به آن بيش از ايـن نيسـت.   
اي كه نشاني و مشخصاتش در فهرست منابع ما آورده شده، مطالب ارزشـمند و    فتوحي در مقاله

  .اي در اين خصوص مطرح كرده است تازه
در اين بخش از مقاله نظر به اهميت سيرتاريخي چاپ و نشر اين آثار، همـه جـا تـاريخ چـاپ      .4

ها كاملتر و  هاي بعدي برخي از اين كتاب است و روشن است كه چاپ نخست اين آثار ذكر شده
  ترند. جامع

طالبوف و ) اشتباه در مورد كتاب 26از جملة اين اشكاالت كه نتيجه اعتماد به حافظه است (ص .5
سفر اكتشافي گروهي به دماوند و نيز در مورد عنوان مقـاالت دهخـدا و... اسـت.( بـراي مـوارد      
بيشتر از اين دست رك: مقاله حجت اله اصيل در نقد اين كتاب كه در فهرست منابع مقاله معرّفي 

  .شده است)
عاصر به عنوان منبـع   اين كتاب هم براي دوره كارشناسي و هم كارشناسي ارشد گرايش ادبيات م .6

تر از اين، كتاب رحيميان است كه براي هردو مقطع به عنـوان  پژوهشي معرّفي شده است. جالب
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معرّفي شده است! يك كتاب براي هردو مقطع؟!  اين اشكال البته بر اعضاي شوراي » منبع اصلي«
  اند.بندي را در نظر نگرفتهريزي آموزش عالي وارد است كه سطحبرنامه

)، ايـن كتـاب بـراي تـدريس دو     1387بنا بر نوشتة مؤلف محترم در پيشگفتار چاپ پنجم(ديماه .7
واحد درس ادبيات معاصر نثردر رشتة زبان و ادبيات فارسي و نيز دو واحد آشـنايي بـا ادبيـات    

  معاصر ايران  در رشتة مترجمي زبان انگليسي تأليف شده است.
شناسـي نثـر معاصـر ايران(همـان     شديم براي درس جريان كتاب رحيميان همان طور كه يادآور .8

ادبيات معاصر نثر) در دورة كارشناسي زبان و ادبيات فارسي و درسِ آشنايي بـا ادبيـات معاصـر    
شناسي نثر معاصر فارسي در ايران در رشته كارشناسي مترجمي زبان انگليسي و نيز درسِ جريان

  منبع اصلي معرّفي شده است.دورة ارشد گرايش ادبيات معاصر به عنوان 
ارشـد  شناسي نثر معاصـر فارسـي، بـراي كارشناسـي    البته، اين كتاب در شمار منابع درس جريان .9

 گرايش ادبيات معاصر پيشنهاد شده است.

  
  نامه كتاب
  ، تهران: زوار.از صبا تا نيما). 1350پور، يحيي (آرين
  تهران: زوار.، از نيما تا روزگار ما). 1374پور، يحيي (آرين

، (ترجمـه و تـدوين)،    ادبيات نوين ايران از انقالب مشروطيت تا انقالب اسالمي ).1363آژند، يعقوب (
  تهران: اميركبير.
  ، تهران: رز.ادبيات دورة بيداري و معاصر). 1350(  استعالمي، محمد

  ،تهران: رز.بررسي ادبيات امروز ايران ).1350استعالمي، محمد (
 .41 - 40، صص38، شمارةادبيات و فلسفه، ماهنامة »كارنامة نثر معاصر). «1379اهللا ( اصيل، حجت
  .قصه نويسي ). تهران:1348براهني، رضا (

، سـال  شناسـي  ايران، مجلة »هشترودي] منتخبات آثارتك نگاري يك كتاب،[). «1380الهي، صدرالدين(
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نقد و ، سفر در آينه ،»هاي جديد نگارش در ادبيات معاصر فارسي برآمدن شكل). « 1387پاينده، حسين(
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، چـاپ  ادبيات معاصر نثر؛ ادوار نثر فارسي از مشـروطيت تـا انقـالب اسـالمي    ). 1387رحيميان، هرمز(
 پنجم، تهران: سمت
  ، بي تا، تهران.بهترين اشعار). 1313پژمان بختياري، حسين (
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  ، تهران: زوار.ادبيات معاصر ايران). 1384بزرگي، غالمحسين (ده
  ، دهلي.سخنوران عصر پهلوي). 1313دينشاه ايراني (

  ، تهران: ابن سينا.ادبيات معاصر). 1316رشيد ياسمي، غالمرضا (
 سينا. ، چاپ دوم، تهران: ابنادبيات معاصر ).1352غالمرضا(رشيدياسمي، 

 )،چاپ پنجم، تهران: نشر روزگار.ادبيات معاصر ايران (نثر). 1391روزبه، محمدرضا(
  ، تهران: نگاه. بازآفريني واقعيت). 1349سپانلو، محمدعلي (
 ، تهران: نگاه.نويسندگان پيشرو ايران). 1362سپانلو، محمدعلي (

 ، تهران: نشر افق.درجستجوي واقعيت). 1391حمدعلي (سپانلو، م
 ، تهران: پايا.    كارنامة نثر معاصر ).1379عبداللهيان، حميد( 

 نامـة فرهنگسـتان،  ، »تاريخ ادبي و بحران در استنباط معناي معاصر). «1386فتوحي رودمعجني، محمود(
 .   33 - 11، صص4، شمارة9دورة 

و اجتمـاعي  ، تهـران: پژوهشـكده علـوم انسـاني     اي نثر معاصر فارسـي بنياده ).1383قبادي، حسينعلي(
  دانشگاهي.  جهاد

  شفا. ادبيات داستاني، تهران:). 1359ميرصادقي، جمال (
 سخن. عناصر داستان، تهران:)، 1364ميرصادقي، جمال (
  ، تهران: چشمه.صد سال داستان نويسي در ايران). 1377ميرعابديني، حسن (
  ، تهران: كتاب خورشيد.هشتاد سال داستان كوتاه ايراني). 1384(ميرعابديني، حسن 

 نا، تهران. )، بي1325(تيرنخستين كنگرة نويسندگان ايران
 بروخيم.  تهران: منتخبات آثار (از نويسندگان و شعراي معاصرين)،). 1303هشترودي، محمدضياء(
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