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 پیشگفتار
 

که  کوشش شده است ،های پراکندهتوجه به مقاالت و یادداشتدر پژوهش حاضر با 
ی نخستین نقدها و شبه تصویری از جریان نقد رمان در ایران به دست داده شود.با مطالعه

توان تقابل و برخورد دو جریان فکری متضاد را ، می1350تا  1300نقدهای رمان، بین سالهای 
 1300ها، در سالهای قبل از های پراکنده و مقدمه رماندر ایران ردیابی کرد. آنچه از یادداشت

های اخالقی است، که اگرچه خام و ای از توصیهدر دست داریم، صرفا مجموعه 1320تا 
های رمان فارسی توان این شبه نقدها را به عنوان نخستین مانیفسترسد، میابتدایی به نظر می

گرا و هگلی اروپای قرن ضای متعهد، اخالقدر نظر گرفت، که تا حدود زیادی تحت تأثیر ف
که قائل به خودارجاعی هنر  2کانت ، برخالف1دانیم که هگل. میاستنوزدهم شکل گرفته

گرا بود که با توجه بیش از حد دانست، فیلسوفی معنابود و هنر را ملزم و مؤول به مفهومی نمی
لیسم سوسیالیستی باز کرد. در ایران های مفهومی، راه را برای رشد مکاتبی چون رئابه زمینه

گرا و ی جریان ادبیات واقعنیز، از دهه بیست شمسی، با قدرت گرفتن حزب توده، و در ادامه
نویسی متعهد و حزبی در مقاالت منتقدانی چون سیاح، طبری، پرهام و دیگران اخالقی، رمان

یان، نویسنده بود که این جر به میزانی  1320تبلیغ شد. قدرت جریان چپ در سالهای بعد از 
همه، پس از ، هرچند در زمانی کوتاه، با خود همراه ساخت. با اینمدرنی چون هدایت را

                                                           

1 Georg Wilhelm Friedrich Hegel 
2 Immanuel Kant 
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ی های حزب توده، همچون سرسپردگی این حزب به شوروی در قضیهرفتاریبرخی کج
ی آذربایجان، بسیاری از روشنفکران از جریان چپ فاصله گرفتند و در ادبیات نیز، منتقدان

چون نجفی و گلشیری و... پدید آمدند که با تکیه بر ادبیات مدرن و فرمالیستی، که ریشه در 
آرای کانت داشت، در مقابل مدافعان ادبیات حزبی قد علم کردند. تقابل این دو جریان را 

ای، تا امروز هم در صیرورت نقد ادبی، خاصه هگلی نامید، که به گونه-توان تقابل کانتیمی
واقع که آنچه در پی خواهد آمد در  شایان ذکر استگیری است. مان در ایران، قابل پینقد ر

ی دکتری صاحب این قلم در دانشگاه هرمزگان است. از آنجا که در سال ز رسالهبرگرفته ا
با امتحان غریب و عجیب و نوظهور دکتری، از دانشگاه شهید بهشتی به دانشگاه  1392

و  هیچ امکاناتی برای پژوهش وجود نداشت، منابع دانشگاه تقریبا   هرمزگان افتادم و در این
. با این همه در این میان قدردان زحمات ی شخصی تهیه شداین رساله به سختی و با هزینه مآخذ

ام دکتر فرامرز خجسته هستم که موضوع این پژوهش در واقع پیشنهاد استاد راهنمای رساله
 خانیدکتر عیسی امن ،دوست و برادر بزرگوارم یپیشنهادهای سازنده ازایشان بود. همچنین 

. نیز از کارمندان محترم بخش مجالت دانشگاه تهران سپاسگزارم که کنمصمیمانه تشکر می
کنم که شرایط و در پایان از نشر پایا تشکر میصبورانه مجالت ادبی را در اختیارم گذاشتند. 

 چاپ این کتاب را فراهم ساخت.
 
 
 
 
 
 



 

 

 مقدمه
 

 

های کمتر دیده بررسی و تحلیل نخستین نقد و نظرها پیرامون رمان و داستان کوتاه، از زمینه
های رمان در ایران دارد، تا ی اهمیتی که نظریههای ادبی در ایران است. با همهی پژوهششده

های بحثاست و تنها برخی محققان، در خالل کنون کمتر کسی به این موضوع پرداخته
یخویش، اشاراتی به این موضوع داشته پیدایش رمان ، در کتاب 1اند. کریستف باالی

ی نخستین رمانهای ترجمه شده از زبان فرانسوی به فارسی، ( با توجه به مقدمه1377)فارسی
روشنگران ایرانی نژاد در کتاب است. ایرج پارسیبه برخی از تعاریف رمان در ایران اشاره کرده

( آرای آخوندزاده و دیگر پیشگامان ادبیات معاصر را بررسی کرده و محمد 1380) ادبی ونقد
( آرای برخی از پژوهشگران عصر 1380)پیشگامان نقد ادبی در ایراندهقانی، در کتاب 

-ردپایاست. کامران سپهران، در کتاب مشروطه و دوران پس از آن را تا حدودی تحلیل کرده

ی ی پدیدهاست و به رابطهعضی از رمانهای تاریخی را تحلیل کردهی ب( مقدمه1381)تزلزل
است و عبدالعلی دستغیب، در کردهدولت_ ملت و تأثیر و ارتباط آن با رمان در ایران، اشاره

ی چهل توجه زدگی برخی نویسندگان در دهه( به نظریه1383)کالبدشکافی رمان فارسیکتاب 
(به نقش 1384)ی تجدد در شعر فارسیطلیعهدر کتاب حکاک نیز است. احمد کریمیکرده

است. در پیشروی و نوآوری ادبیات معاصر فارسی پرداخته دانشکدهو  بهارمجالتی چون 

                                                           

1 Christophe Balay 
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( با توجه به مقاالت منتشر شده در 1390) قلمرو نقد و نظریه ادبیمصطفی صدیقی، در کتاب 
( به دست داده است. همچنین 1350-1300از نقد شعر در ایران )  کلی جراید فارسی، تصویری

( به سیر تحول برخی 1392)تاریخ ادبیات داستانی ایرانمیرعابدینی، در بخشهایی از کتاب 
است. اما های مختلف، اشاره کردهادبی در دورههای ادبی، با توجه به نقش نشریاتجریان

در ایران، با توجه به مبانی فکری نویسندگان و منتقدان، نقد و نظرهای پیرامون داستان و رمان 
 است. نگرفتهکنون مورد سنجش و داوری قرارتا

در پژوهش حاضر کوشش شده که با توجه به زیباشناسی کانت و هگل، نخستین نقد و 
 نظرها پیرامون رمان مورد نقد و داوری قرار بگیرد. برای چنین کاری، نیاز بود که جراید فارسی

بررسی، و مقاالت مرتبط با پژوهش حاضر از مجالت استخراج شود. از این روی، راقم این 
آریانا ، آرزو، آهنگ اجتماعی، افکار ایران، ایران چون:  های مجالتیسطور غالب شماره

ما، پشوتن ، پیکار زندگی، ترانه، تالش،کتاب هفته، خوشه، تهرانشهر، امروز، بامشاد، پروین
جهان امروز، راهنمای کتاب، راه نو، رنگین کمان، زبان، زبان زنان، زن امروز،  جلوه، جهان،

شهر دانش، صبا، صدف، عالم هنر، عدل، عبرت، عصر، فضا، کاوش، کاویان، کیهان 
فرهنگی، گلبانگ، الدن، ماهنامه فرهنگ، مصور، معلم،سخن، مهرگان، نامه تهران، فروغ 

ادبی، آزادیستان، اصول تعلیم، اقبال، الوند، اندیشه،  علم، نقش جهان، وحید، هیرمند، آذر،
دانشکده، بهار، انجمن ادبی، ایوان مدائن، اصول تعلیم، آسیا، باغ و بوستان، پرتو، پیکار، 
پیمان، تحفه االدبا، تقدم، جهان دانش، تنها، خورشید، رستاخیز، دبستان، دنیای امروز، دنیا، 

، عنقا، عصر پهلوی، فرخی، فرنگستان، ماهتاب، گلبن، دم، طهرانرفعت، ستاره شرق، سپیده
هنر، نسیم صبا، مهر، نامه مردم، نامه ادب،ماهتاب، خورشید، ایرانشهر، شرق، عربی، نامه

فرهنگ، باختر، آرمان، وفا، افسانه، کبوتر صلح، شیوه، محیط، روزگار نو،آرش، ُجنگ 
نده را از نظر گذرار ، فردوسی ، نگین و...جنگی، اندیشه و هنر ، یادگااصفهان، پیام نو، خروس

ها و توان منکر شد که بنا به برخی دالیل، پژوهش حاضر با جاافتادگیهمه، نمیاست. با این
های خانهدر کتاب( 1350 -1300ت این که تمام مجالت فارسی )مشکالتی همراه است. نخس



  11   مقدمه 

دیگر اینکه ن مجالت را بیابد. د  ی ایایران موجود نیست یا اگر هست، نگارنده نتوانست همه
-بخش عظیمی از مقاالت مجالت مذکور، مقاالت سطحی و صرفا ژورنالیستی است، و نمی

فلسفی تکیه کند، مفید باشد. اما آنچه بیش از همه  کوشد بر مبانیتواند برای تحقیقی که می
امکانات، این تحقیق را دشوار ساخت، عالوه بر بضاعت اندک نگارنده و محدود بودن 

های ایران است که در بسیاری موارد خود باعث های موضوعی سترون کتابخانهفهرست
گمراهی است. در عین حال، نگارنده بر این باور است که توانسته تصویری، هرچند در برخی 

نقد رمان در ایران به دست دهد. جریانی که از نظر نظریه و موارد مبهم و غبارآلود، از جریان 
این سطور، حاصل برخورد دو نیروی متضاد فکری است که یکی از آبشخور فلسفه کانت راقم 

مارکسیستی است  -ی هگل مرتبط است. یکی جریان هگلیگیرد و دیگری به فلسفهمایه می
ها جریان غالب است و دیگری فرمالیستی است، که اگر نگوییم همیشه گرایش که برای دهه

ی پس از انقالب هااش در سالطلبیکاری و عافیتاقل محافظهلیبرالیستی آن آشکار است، ال
 و تا امروز، هویداست.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


