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چکیده
مجله ادبی یغما ،از همان اولین شماره ،رویکرد کالسیک خود را تبیین میکند و تمرکز خوود را بور ظ و و داسودارر میورا
ادبیات کالسیک و ممانعت از هرگونه بدعت در مشی گذشتگان منعطف میسازد؛ چنان که هرگز شعر نیموایی را بوه رسومیت
نمیشناسد و داستان مدرن فارسی را ،ادامه شکل هار داستانی ادبیات کالسیک تلقی و سعی میکند معیارهایی نشوتت گرفتوه
از ادبیات کالسیک را بر داستان تحمیل کند .مقاله ظاضر در کنار تبیین شاخصههار کالسیک رویکرد یغما به ادبیات داستانی،
نشان می دهد که بر خالف شعر ،دیشرفت داستان مدرن به دالیلی ،با تسامح و ظتی گاهی تتیید محتاطانه این مجله همراه بووده
است چنان که در یغما در کنار ظکایتها و داستانوارههار کالسیک ،طبع آزماییهایی نیز در زمینه داسوتان نویسوی بوه شویوه
ملهم از غرب انجام گرفته ،تا آنجا که این مجله عبدالحسین وجدانی را به جامعه ادبی معرفی میکند؛ نویسنده ار که جمالزاده
او را تکامل دهنده راه خویش در داستان نویسی میداند.
واژگان کلیدی :مجله یغما ،داستان ،نو گرایی ،سنت گرایی ،عبدالحسین وجدانی

 .1درآمد
با وقوع انقالب مشروطه و تحوالت بنیادین اجتماعی-فرهنگی ،ارزشهار تثبیت شده دیشین رنگ مویبوازد و جوار
خود را به ارزشهار تازه میدهد .شکلهار جدید ادبی ،برار بیان موضوعهار تازه ،جایگزین شکلهوایی مویشوود
که کارکرد زیباشناختی خود را از دست داده اند و ناقدان اجتماعی-ادبی عصر مشروطه ضمن نقد ادبیوات گذشوته از
نظر زبان و محتوا ،بر لزوم به کارگیرر شکلهار تازه ادبی تتکید میکنند(.میرعابدینی2 )2: 2931،
از سال  2911به بعد نوگرایی در ادبیات شکل محسوس ترر مییابد و صف آرایوی نوو گرایوان و سونت گرایوان در
ادبیات شدت میگیرد؛ کهنه گرایان در دی ظ معیارهار ادبیات کالسیک هسوتند و دیشورور ادبیوات مودرن را بوه
منزله سست شدن بنیادهار ادبیات کالسیک میدانند و به مبازه با هر گونه نوگرایی در شعر که محور و هسته ادبیوات
کالسیک فارسی است میدردازند؛ آنان در ظوزه شعر به دنبال توجیه این امر هستند که معیارهار شعر کالسیک برار
تمام اعصار ادب فارسی کارآمد است و نیازر به نوجویی در این زمینه وجود ندارد و بیش از خلو شوعرهار توازه،
ظ دستاورد شاعران کالسیک است که اهمیت دارد1.
اما شرایط درباره داستان کمی مت اوت است؛ انواع ادبی منثورر چون؛ داسوتان و نمایشونامه بوه شوکل اموروز آن ،در
ادبیات کالسیک فارسی بی سابقه بوده و در این زمینه ،چهره سرشناسی وجود نداشته است؛ بنابراین ،این گونههوا در
ادبیات فارسی ،با مخال ت مستقیم طرفداران متعصب ادبیات کالسیک رو به رو نمیشوند و سنتگرایان ،این ژانرهوار
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تازه را که در ظال رشد و تکوین است از جنس همان داستانها و قصهها و افسانههار کالسیک به شمار میآورنود و
عنادر که در برابر شعر نو از خود بروز میدادند در زمینه داستان نشان نمویدهنود .گویوا از نظور طرفوداران ادبیوات
کالسیک ،داستان و ژانرهار تازه روایی چیزر جدار از نوشتههایی سرگرم کننده و ت ننی نیست و در واقع آنان بوین
انواع داستان و نمایشنامههار جدید و متتثر از ادبیات غرب ،با داستانها و ظکایات و طرح نمایشهار رور ظوضی
ت اوت چندانی نمیبینند و به لزوم رشد و تکامل این گونهها به عنوان ددیدههایی تازه در ادبیوات فارسوی بوی توجوه
اند.
آنان ،چنان غرق در اندیشه ظ و ثبت دستاوردهار گذشتگان و کشف معیارهار ادبی آثار کالسیک اند که نوه تنهوا
در شعر ،بلکه در ظوزه نثر نیز از هر گونه نوآورر و خالقیت به دور مانده اند .به قول هدایت در وغ وغ ساهاب ،در
نظر سنتگرایان این دوره ،ظدود نویسندگی از ابتدار خلقت به چهار موضوع؛ تحقی  ،تاریخ ،ترجمه ،اخالق محودود
شده است( .هدایت و فرزاد)291 :2932 ،
این مشی ادبی سنتگرایان باعث میشود آنان ،عالوه بر شعر ،در زمینه نثر نیز راه و اهدافی کامال متمایز از نواندیشوان
ادبی اتخاذ کنند و مورد نقد نویسندگان خالق و متجددر چون هدایت قرار گیرند .در زمانی که کانونهوا و نشوریات
سنتی ،تمام همشان را صرف تحقی در ادبیات کالسیک و تالش برار دیرور بی کوم و کاسوت از شواعران و ادبوار
دیشین میکردند ،گروهی هم بودند که تالش میکردند؛ موانعی را که سنت ادبی در برابرشان قرار داده بود کنار بزنند
تا به زبان و شیوههار تازه و کارآمدر در خل آثار ادبی دست یابند .در واقع این گوروه ،ادبیوات را آفورینش هنورر
میدانستند برخالف کالسیکها که ادبیوات را تحقیو و تتبوع ،آن هوم تحقیو بوه دور از نووآورر و نوجوویی معنوا
میکردند( .داکدامن)152 :2913،
مقاله ظاضر ،مجله ادبی یغما را که مجله ار است با مشی و نگاه کالسیک به عنوان قلمرو تحقی خود برار بررسوی
چگونگی مواجهه کالسیکها با داستان برگزیده است.
اولین شماره این مجله ،به مدیریت ظبیب یغمایی12 ،سال دس از انتشار«یکی بود یکی نبوود»؛ اولوین داسوتان کوتواه
فارسی و "تهران مخوف"؛ اولین رمان مدرن فارسی منتشر شد .سالهار نشر این مجله ،مقارن بوا سوالهوار رشود و
شکوفایی گونههار روایی منثور در ادبیات فارسی و دیشرفت و ظهور نویسندگان بزرگوی چوون هودایت ،جموالزاده،
علور ،چوبک ،جالل آل اظمد ،سیمین دانشور ،ساعدر ،تقی مدرسی و..است.
یغما به عنوان مجله ار که خود را تالی کالسیکهار دیش از خویش میداند ،تتکید میکند که بیش از هرچیوز ،ادبوی
است و بیشتر اهل دانش و ادب و محصلین دانشکدهها را به کار میآید و اگر داستانی هم در آن به چوا مویرسود؛
جهت تغییر ذائقه است و هرگز مجله از ظدود خود بیرون نمیرود(.یغما،ج9)3 :2929 ،3
ظدودر که یغما از آن یاد میکند ظدود گ تمان کالسیک است گ تمانی که محور اصلی آن ،زنده نگه داشتن اسلوب
قدما به ویژه در شعر است و بیش از آن که در اندیشه تولیود باشود مویکوشود میورا ادبوی گذشوتگان را از گزنود
تصاریف روزگار در امان دارد.
وقتی یغما در دیشگ تار اولین شماره اش که مانی ست و مرام نامه این مجله به شمار میرود اهداف ادبی خوود را بور
میشمرد به دو نکته اشاره دارد؛ یکی این که اولین هدف آن «نمایانودن و شناسواندن و بوازگ تن و بازنوشوتن آثوار و
گ تار بزرگان و هنرمندان سرزمین وسیعی است که اکنون هسته مرکزر آن به نام «ایران» خوانده میشوود ».و دوم آن
که کمال اهتمام را خواهد داشت که «متضمن آثار اساتید و دانشمندان ...باشد ».و بدون این که هیچ اشواره ار داشوته
باشد به رویکردش به چا داستان و آثار روایی منثورر که از جنس دنیار مدرن است مقابله با مجلوههوار دواورقی
نویس و عامه دسند را ،از جمله فعالیتهار ادبی و فرهنگی خود عنوان میکند .یغما در ادامه ،همچنین وعده میدهد
که «آثار ادبی گویندگان امروزر را با اظتیاط درج»کند(.همان،ج )9 :2921 ،2نکته ار که این امید را در مخاطب ددید
میآورد که داستان نیز در زمره آثار ادبی گویندگان امروزر مورد توجه این مجله قرار گیرد و محلی در آن دیدا کند.
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یغما به کرات درباره موضع خود نسبت به شعر سخن میگوید و تمایول خوود بوه شوعر کالسویک و بیوزارر اش از
شعرنو را صراظتا بیان میکند 3،اما در مورد داستان و اظیانا قالبهار روایی مورد دسند خوود ،اظهوار نظور صوریحی
ندارد.
.2.2سواالت تحقی
مقاله ظاضر در صدد است دریابد یغما به عنوان یک مجله ادبی کالسیک در مواجهه با داستان بوه عنووان ژانورر نوو
ددید که تحت تتثیر ادبیات غرب به وجود آمده است ،چه رویکردر دارد؟ چه کارکردر برار آن متصور است و این
که داستان در یغما چه جایگاهی دارد؟ چهرههار داستانی یغما چه کسانی هستند و چگونه مینویسند؟ آیوا یغموا در
داستان نویسی معرف چهره جدیدر بوده است؟ همکارر داستان¬نویسی چون عبدالحسین وجدانی چقدر و چگونه
با گ تمان کالسیک یغما سازگارر می¬یابد؟
.2.1دیشینه تحقی
بنا بر جست و جوهایی که انجام شد ،تنها کار تحقیقی که در باره داستان در یغما انجوام گرفتوه« ،رویکورد کالسویک
مجله یغما به ادبیات داستانی» است .ت واوت مقالوه ظاضور بوا تحقیو یواد شوده در تمرکوز آن بور داسوتان نویسوی
عبدالحسین وجدانی به عنوان یکی از ددیده¬هار داستان نویسی در این مجله است.
.2.9روش تحقی
این مقاله برار داسخ دادن به سواالت خود ،تا اندازه زیادر از روش تحلیل محتوا بهوره بورده اسوت؛ تحلیول محتووا،
شیوه تحقیقی است که برار تشریح عینی مقولههار ارتباطی به کار مویرود )Berelson‚1952:18(.ایون روش در
زمینههار گوناگون مانند جامعه شناسی ،روانشناسی ،زبان شناسی ،تواریخ ،ادبیوات و بوه خصووع علووم ارتباطوات
(نشریات و روابط عمومی) به کار میرود و رویکرد کمی آن ،اغلوب در تحقیقوات رسوانه ار کواربرد دارد( .معتمود
نژاد )93 :2952،هدف از این روش ،بررسی معیارهار انتخاب محتواست ،از این طری میتوان  ...بوا اسوت اده از فون
مقوله ار ،متن را در واظدهار مشخص برش زد و سپس این واظدها را تحت عنوان مقوله ،برظسب مشابهت طبقوه
بندر کرد(.باردن)295 :2915،
در مقاله ظاضر ،برار تجزیه تحلیل اطالعات از شیوه آمارر توصی ی و استنباطی بهره گرفته شده؛ به گونه ار کوه در
قسمت توصی ی از نمودارها و بیان آمارر برار توصیف فراوانی قالبهوار داسوتانی ،و مشوخص کوردن درکوارترین
نویسندگان در مجله یغما و دیگر فراوانیها است اده شده است و از آنجا که کموی شودن صورف ،بوه سوطحی شودن
میانجامد و تنها مسائلی میتوانند برار تحلیل محتوا انتخاب شوند که قابلیت کمی شدن را داشته باشوند (ناصورر و
فریبرزر )93 :2931،در مواردر ،به تحلیل توصی ی نیز درداخته شده است.
.1آثار ادبی یغما
یغما چنان که بارها خود نیز ،اذعان کرده ،مانند دیگر نشریات ادبی کالسیک ،بیش از آن که به آفورینش ادبوی توجوه
داشته باشد به تحقیقات ادبی و مباظث ادبیات کالسیک عالقه مند است و تمایل دارد؛ مطالب مجلوه از میوان آثوار و
اظهار نظر ادیبان سنت گرا گزینش و چا شود5؛ از این رو ،بسیارر از مطالب مندرج در آن ،نوه تنهوا ارزش هنورر
که تازگی و ارزش علمی چندانی هم ندارد و تنها به ظیث برجسته بودن نویسنده چا شده است .عالوه بر ایون ،از
آنجا که یغما ،کمال ادبیات فارسی را در گذشته میبینود و نوه در آینوده ،بوه تتسوی از گذشوتگان در میوان ژانرهوار
گوناگون برار شعر جایگاه ویژه ار قائل است و چنان که در جدول شماره یک نیز نشان داده ایوم ،ظجوم زیوادر از
آثار ادبی این مجله را شعر ،آن هم از نوع کالسیک تشکیل میدهد.

 / 4نهمین همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی  -بیرجند اسفند 1931

از سور دیگر ،اغلب نثرهار داستانی این مجله ،فاقد قالبی مشخص است چنان که ت کیک آنها به داستان ،ظکایوت،
نمایشنامه و  ...مشکل است و بسیارر از این آثار ،آمیخته ار از خاطره گویی ،مقاله نویسی ،گزارش و  ...است.
در واقع ،داستان 2در یغما ،بارها جار خودش را به ظکایات ،خاطرات ،روایات و وقایع تاریخی میدهد و اثرِثوانور
آن که سرگرم کنندگی و تعلیم است در نظر گرفته میشود؛ به عنوان مثال در یکی از اولین شومارههوار یغموا ،مودیر
مجله ،از درخواستش از معیر الملک؛ از بازماندگان قاجار برار نوشتن ماجرار عش فروغی بسطامی به «خاتون جوان
خانم» میگوید و به مخاطبانش نوید میدهد که از این شماره ،این داستانواره را چا کند(،یغما،ج )513 :2921 ،9یوا
در دوره بیستودوم ،خاطرات و مطالب دراکنده ار از وجدانی با عنوان«خاطرهها» را به چا مویرسواند کوه گرچوه
شکل و قواعد داستان را رعایت نکرده اند؛ در این مجله جار داستان را میگیرند1 .
.1.2ظکایت ،داستان ،نمایشنامه
از میان آثار روایی منثورر که در یغما به چا رسیده ،ظکایت ،داستان( به صورت عام آن) و نمایشنامه ،قالوبهوار
مستقلی هستند که آثارداستانی  3این مجله را تشکیل میدهند؛ طب نمودار شماره ،1بیشترین سهم با 25درصد از این
آثار متعل به داستان است با این ظال ،این موضوع با توجه به فراوانی ظکایت در این مجله و تسامحی که در اطالق
عنوان داستان به برخی آثار این مجله شده ،نمیتواند نشان دهنده توجه یغما به این ژانر تازه باشد؛ چنوان کوه بخوش
زیادر از آثارر که در یغما به عنوان داستان معرفی شده ،بازنویسی داستانها و روایتهار کهن و گواه داسوتانهوار
منثور شاهنامه  3است و ظتی اثرر از یغما جندقی که در  2ص حه با عنوان«داستان ادبوی» در مجلوه چوا شوده ،بوا
وجود اطالق عنوان داستان به آن ،هیچ شباهتی به قالب داستان ندارد و تقلیدر است نادلنشوین و گواهی مضوحک از
گلستان(همان،ج  .)221 :2921 ،2این همه ،نشان میدهد که یغما تعریف مدرنی از داستان نودارد و آن را بوه عنووان
یک ژانر نوددید که رهاورد دنیار معاصر است ،نپذیرفته است.
گرچه صرف است اده مکرر از قالب ظکایت در یک نشریه ادبی ،نشان از کهنگرایی آن دارد؛ اما نکته مهم تر دربواره
یغما ،این است که بسیارر از ظکایات آن ،از نویسندگان معاصر است؛ یعنی یغموا قالوب ظکایوت را کوه متعلو بوه
سنتهار گذشته ادبیات فارسی است در روزگار معاصر نیز کارآمد میدانود؛ چنوان کوه طبو نموودار شوماره 9؛ 91
درصد ظکایات چا شده در آن ،اثر نویسندگان معاصر است؛ ظبیب یغمایی ،کمال اجتماعی ،تقوی دانوش ،مینوور،
استخر (مدیر روزنامه استخر) و توللی ،در مجموع  19ظکایت از  13ظکایت منشر شده در یغموا را نوشوته انود؛ کوه
البته این تعداد سوار نوشتههار روایی ظکایت مانندر است که با تسامح در شمار داستانهار یغما جوار داده شوده
است.
موضوع دیگرر که در زمینه آثار داستانی یغما ،مورد توجه است؛ بی توجهی این مجله به ادبیات نمایشی است چنوان
که طی سالهار انتشارش؛ تنها دو نمایشنامه به چا رساند؛ نمایشنامه ار با عنوان«نمایشونامه در سوه دورده» نوشوته
لئوفردو  21که بدون نام مترجم ،ضمیمه دوره بیست و دنجم به چوا رسوید و «آرار عموومی» از آرتوور آزادو ،22
ترجمه محمود فروغی که در دوره یازدهم یغما چا شد.
یغما ،هرگز فعالیت منسجمی در مسیر آشنایی مخاطبان خود با داستانهایی که با شگردهار خالقانه و رعایت اصوول
داستان نویسی نوین نوشته میشود؛ نیز ندارد و بیش از آن که به تجربیات نو در این ظوزه توجه کنود و اسوت اده بوی
نقص از معیارهار داستان نویسی را در نظر گیرد؛ به است اده از زبان به شیوه خوشایند کالسیکها میاندیشود؛ زبوانی
که از ظلیههار آثار کهن بهره ببرد و از شکسته نویسی اجتناب کند.
«بالر انشا و امالر عوامانه» مقاله ار است از جمالزاده؛ دیشگام داستان نویسی مدرن فارسوی ،کوه در دوره دوانزدهم
یغما به چا رسیده است؛ در این مقاله جمالزاده در هیئت ادیبی محتاط ظاهر میشود و هر گونه شکسوته نویسوی و
انشار عوامانه را ظتی در دیالوگها مذموم میدارد و درباره شکسته نویسی در داستان میگوید« :هرگز مرتکب چنین
خطا و غلط زشتی نگردیده ام و اگر اظیانا گاهی بدون علت مخصوصی عبارتی را به امالر عوامانه شکسته و از مون
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درآوردر نوشته ام تتسف بسیار دارم و از خداوندر که خال کالم است و از تمامی فارسی زبانها در نهایت خضوع
معذرت میخواهم و توبه میکنم که دیگر هرگز مرتکب چنین گناهی نشوم و به هموطنان عزیز میگوویم کوه فرضوا
هم من کار بدر کرده باشم شما نباید به من تتسی جویید(».همان ،ج )935 :2929 ،25این اظهارات با تتییود یغموایی
مدیر مسئول یغما همراه میشود که «با نویسندگانی که لغات و کلمات را شکسته و نادرست مویآموزنود ظتوی نقول
قول عوام هم که باشد مواف نیستم21.».
زبان و نثر بسیارر از ترجمههار یغما نیز ،نشتت گرفته از همین دیدگاه است .مترجمان یغما ،گاهی در سره نویسوی
چنان افراط میکنند که دچار وسواس میشوند؛ برار نمونه ،مینور در دانویس ترجمه داستان عمر دوباره ،در توضیح
و توجیه کاربرد واژه "چروک" که در ترجمه داستان از آن است اده کرده است ،مینویسود« :چوروک از کلموات عاموه
است ،ولی من عیبی در استعمال آن نمیبینم؛ خواننده اگر این ل را خوش ندارد؛ مختوار اسوت ،بوه جوار آن ل و
آژنگ بگذارد(».همان،ج )3 :2921 ،2از موارد دیگر در این زمینه ،است اده از فعل درواسویدن بوه معنوار لموس کوردن
است؛ واژه ار که آنقدر مهجور است که مترجم ،خود را ملزم میبیند در دانوشت ،ضمن معنا کردن آن ،از کواربرد آن
در آثار دشینینان ،نمونه نقل کند(.همان،ج)223 :23،2929
و البته در موارد بسیار ،تقلید از گذشتگان در ترجمههار یغما ،فراتر از کاربرد صرف کلمات اسوت و توا ظود سوبک
کلی نگارش فرا میرود؛ برار روشن شدن این موضوع ،در ادامه به ذکر چند مثال میدردازیم:
«در ریعان جوانی چنان که افتد و دانی عاش زنی شد«جوانا»نام که در عصر خوود زیبواترین و معقوول تورین زنوانفلورانس به قلم میرفت(».همان،ج)552 :2929 ،21
«مردمانی که سابقا او را دیده بودند میگویند در آن اوقات چه نیک سیرت و سره مردر مینمود(».همان) «در ظلقه همگنان چیزر نگ تی به چه معنی؟ گ تا « شُه برین گ ت و گور .آنجا چه جار سخن راندن بود .اصوالرار من به مزاج مستمعان این ناظیه سازگار نیست( ».همان،ج)933 :2929 ،22
گاه مترجم ،دا را از این نیز فراتر میگذارد و برار نزدیک ساختن زبان داستان به نثر کالسیک ،چند قطعه شعر نیز ،به
ترجمه میافزاید؛ یک نمونه در این باره ،ترجمه «دو عاش گریز دار» بوکاچه ،از اصغر ظریرر است( .همان)292،
با این همه ،نه یغمایی و نه جمالزاده ،در عمل تعصب چندانی درباره شکسته نویسی از خود نشان نمیدهنود؛ چنوان
که نویسنده مورد تحسین جمالزاده در یغما؛ عبدالحسین وجدانی گاه و بی گاه در داستانهایش از نثور شکسوته بهوره
میبرد..
.9مولفان داستان
یغما در معرفی نویسندگان آثار داستانی به مخاطبان خود ،بی توجه است و چه بسا که جدار از بسویارر ظکایوات و
روایتهار شبه داستانی ،در داستانهایی که به چا مویرسواند نیوز مولوف را معرفوی نکنود؛ موثال در داسوتانهوار
«شباهت»« ،معامله»« ،یکسال بیشتر از عمرش باقی نبوود»« ،مختورع المواس مصونوعی»« ،راهبوه شو ابخش فورمووز»،
«مصیبت میدان ملی»« ،گیتار نواز»« ،الفا» و «شارلوت کورده» -که در چند شماره منتشر شد-؛ اشاره ار به نام مولوف
نمیشود .با این ظال چنان که گ تیم چند تن از نویسندگان از این اقبال برخوردار بوده اند که چهوره شواخص تورر
در میان نویسندگان داستانی یغما از خود بروز دهند؛ اقبال یغموایی ،عبدالحسوین وجودانی ،فریودون تووللی ،مینوور،
نویسنده فرانسور؛ دو مودسان و جمالزاده در زمره نویسندگانی هستند که بیشترین اثر داسوتانی از آنهوا در یغموا بوه
چا رسیده است .از سور دیگر ،نه تنها در این فهرست ،بلکه در سراسر شمارههار یغما که انتشارش 91سوال دوام
داشت ،اثرر از نویسندگان صاظب نام و شناخته شده ار چون هدایت ،علور ،جوالل آل اظمود ،چوبوک ،سواعدر،
تقی مدرسی و ...که در زمره نویسندگان مبتکر و نواندیش این دوره بودند؛ به چا نمیرسد.
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مهم ترین معیار گزینش آثار داستانی در یغما که نشتت گرفته از طبیعت محتاط کالسیک است ،شناخته شده و موجوه
بودن نویسنده نزد ادبار کالسیک است؛ خود یغمایی در جایی میگوید« :استادانی که آثارشان را منتشر میکنیم ،غالبا
کسانی هستند که عمر خود را در تحقیقات و موشکافیها و تتبعات و کنجکاورها به سر برده اند» ،از همین روسوت
که محق کالسیک برجسته ار چون مینور ،در یغما نقش نویسنده ژانرهار داستانی را نیز بوه عهوده مویگیورد و بوه
سلیقه خود بدون این که مجبور به رعایت هیچ گونه معیارظرفه ار در داستان نویسی بوده و یا نگران سختگیررهار
مجله باشد ،به شکلی ت ننی در یغما داستان و ظکایت چا میکند.
مینور به عنوان سومین نویسنده درکار یغما در ظوزه داستان؛ رسوالت خوود را روشونگرر افکوار عموومی در مسویر
دیشرفت و اعتالر فرهنگ ایران میداند و از داستان به عنوان ابزارر موثر در این زمینه بهره میبورد .در واقوع هودف
مینور از داستان ،آفرینش یک اثر زیبار ادبی و یا ارائه قالب و شیوه ار جدید در داستان نویسی نیست ،بلکوه اصول
برار او روشنگرر است و در این مسیر از هر قالبی چه داستان باشد؛ چه ظکایت بهره میبرد.
از آنجا که مینور داستان نویسی ظرفه ار نیست؛ داستانهار او در یغما ،از شیوه و سبکی یکدست دیرور نمی کننود
و نمیتوان شیوه واظدر برار داستان نویسی او تعریف کرد؛ به ویژه این که بیشوتر داسوتانهوار او رنوگ اقتبواس و
تقلید دارند و هر یک از آنها متتثر از اثرر است که از رور آن باز آفرینی شده ،یا ملهم از آن است.
ارتقار فرهنگی و آگاه سازر مخاطبان ،آنقدر برار مینور اولویت دارد که فیلمی را که با درون مایه عودالت دیوده و
تحت تتثیر آن قرار گرفته ،در قالبی شلخته با مقدمه طوالنی تحت عنوان«اظقاق ظ یک بچه» در یغما منتشر میکنود.
در واقع او میخواهد با این شبه داستانها تجربههار خود از زندگی مدرن و متعالی را به هموطنانش منتقل کند.
البته ،وقتی به نمودار درکارترین مول ان یغما(نمودار شماره  )3مینگریم؛ دیش از همه با چهره ار چون اقبال یغموایی
برادر مدیر مجله یغما مواجه میشویم که داستانهایی تاریخی و با کم ترین نوآورر مینویسد و بوه ظکایوت عالقوه
مند است .ور جدار از ترجمههایش ،با  23داستان چا شده در یغما درکارترین نویسنده یغما محسوب میشود .او
تنها نویسنده ار است که از اولین سالها تا آخرین شماره انتشار یغما دیوسته با این مجله همکوارر داشوته اسوت3 .
قطعه از آثار منثورر که از اقبال یغمایی در یغما به چا رسیده ،در قالب ظکایت است و 21قطعه دیگر ،آثار روایوی
منثورر است که با تسامح ذیل عنوان داستان قرار میگیرند .مضمون این داستانها ،آمیخته ار از روایتهار تواریخی
و افسانههایی است که اغلب ظول شخصیتهار مذهبی شکل گرفته است .داستانهار اقبال یغمایی از نظر شکل نیز
با قالبهار روایی همروزگار خود فاصله زیادر دارد و به است اده از عناصر داستان بی توجه است.
در نمودار شماره  ،3دس از وجدانی که درباره او به ت صیل سخن خواهیم گ ت ،نوام تووللی بوه چشوم مویخوورد.
نویسنده ار که ظکایت ،از گونههار ادبی مورد عالقه اش است؛ چنان که دیش از آن که ظکایت نویسی در یغموا را
آغاز کند مجموعه ظکایتهار طنزآمیز«الت اصیل»(2915ش)را نوشته بود؛ مجموعوه ار کوه در آن«ظوادترین مسوائل
سیاسی و اجتماعی را مطرح میکند(».میرعابدینی،2931،ج )239 :1اموا ،بورخالف الت اصویل ،در یغموا ظکایوتهوار
توللی ،خیلی برآمده از مسائل روز نیست و شدید ترین انتقادات آن متوجه نوگرایان آن هم در ظوزه شعر است.
داستانهار دو موداسان از نظر کمیت ،نام این نویسنده را در ردیف چهوارم جودول نویسوندگان  29یغموا قورار داده
است .ترجمه داستانهار این نویسنده فرانسور در ادبیات فارسی ،از مجله دانشوکده آغواز شود(ناتل خوانلرر2933،
 )221:و بعوودها در مجووالت زی وادر چووون ،مهوور ،افسووانه و گوولهووار رنگارنووگ ،ادامووه یافت(.میرعابوودینی،2931،
 )31،233،233و یغما ،تالی این مجالت است .درباره داستانهار او گ ته اند ازنوع ظادثه دردازانه است و اگر ظادثوه
عمده نشود؛ خصوصیتها و خصلتهار شخصیتها و آدمهار داستانها به نمایش در نمی آید(.میرصوادقی:2931 ،
 )231شاید همین دیرنک مانند بودن داستانهار او که از خصلتهار داستانگویی به سبک کالسیک نیز اسوت ،ایون
نویسنده را مورد توجه کالسیکها قرار داده است.
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جمالزاده هم که رتبه دنجم نویسندگان دراثر را در یغما به خود اختصاع داده است ،با این که دیشگام داستان مودرن
در ادبیات فارسی است  23در این مجله چهره ار سنتگرا و محتاط از خود به نمایش میگوذارد 25؛ چوه در داسوتان
نویسی و چه در اظهار نظرهایش در این باره(.یغما،ج )229 :11،2929جنبه خالق و نوگرار شخصویت جموالزاده در
یغما ،مجالی برار دیشرفت نمییابد و بالعکس این شخصیت محتاط و سنتگرار اوست که در این نشوریه خودنموایی
میکند؛ به عبارت دیگر ،جمالزاده ار که از او به عنوان داستان نویسی دیشرو در قلمورو داسوتان یواد مویشوود؛ زاده
بسترفکرر دیگرر است و در فضار متعصب یغما فرصت تازه ار برار رشد نمییابد و یا اینکه تموایلی بورار آن از
خود نشان نمیدهد.
داستانهار جمالزاده در یغما ،جزو نوشتههار متتخر او به شومار مویآیود؛ او در ایون آثوار ،بوه درگوویی ،گ تارهوار
ظکیمانه و نظریه دردازرهار عرفانی و فلس ی گرایش دارد و«مکرر از شعر کالسیک بهره میجویود و گواه شوکل و
نظم را از یاد میبرد و سماجت عنان گسیخته ار در است اده هر چه بیشتر از امثال و کلمات موردم کوچوه و بوازار از
خود نشان میدهد( ».کامشاد )233 :2933،فوران اظساسوات ،وهوم و خیوال دوردازر نیوز از گورایشهوار دوره دوم
نویسندگی جمالزاده است(.همان)252 :
جدار از جمالزاده که سابقه داستان گویی اش به سالها دیش ازانتشار یغما برمیگوردد در میوان نویسوندگان فارسوی
زبان درکار یغما ،تنها عبدالحسین وجدانی است که در تمام ذاستانهایش میکوشد به طرزر خاع و نوو از داسوتان
دست یابد .این که او ،اقبال آن را مییابد که از طری یغما به عنوان نویسونده داسوتان معاصور معرفوی شوود؛ نشوان
میدهد که گ تمان کالسیک در زمینه ادبیات داستانی ضعیف تر از آن است که بتواند بر گ تمان ادبی غالب در جامعه
ادبی که ظامی داستان به سبکهار ملهم از غرب است فائ آید.
.4وجدانی؛ پدیده داستان نویسی یغما
عبدالحسین وجدانی ،تنها نویسنده ار است که از این اقبال برخوردار بوده که از طری یغما به عنوان داسوتان نوویس
معرفی شود؛ غالمحسین یوس ی ،فریدون توللی و منوچهر بزرگمهر از جمله بزرگانی هستند که شیوه وجودانی را در
داستان دردازر میستایند و جمال زاده با تحسین بی بی بن شه و سروناز ،دو اثر اولیه وجدانی در یغما ،داستانهار او
را دارار «عطر و لحن خودمانی» توصیف و او را داستان نویسی معرفی میکنود کوه توانسوته ،غایوت آرزور او را در
داستان فارسی محق کند؛ «آنچه را که همیشه آرزو میکردم و بر نمیآمد و تحق آن از ظیوز قودرت خوودم بیورون
بود ،قلم توانا و ذوق سرشار آقار عبدالحسین وجدانی به وجود آورده است .مانند وجدانی کمتر دیده شده است کوه
نمونه کامل در این طری و امام و مقتدار به ظ باشد(».یغما،ج ) 229 :2923 ،11
جمالزاده داستانهار او را «از لحاظ ل و عبارات و معنی و مضمون و ظیث تعابیر و نکات و اصطالظات و ضورب
المثلها (و ظتی آوردن ابیات بسیار مناسب) تمام و کمال ایرانی ...و از هر نوع فرنگ مآبی خالی و عارر» مویدانود.
خود وجدانی نیز درباره لزوم است اده از ذخایر ادبیات کالسیک در داستان و سست و بی مایه بودن داستانهایی که از
این گنجینه بی بهره اند و به عنوان «ددیده نو» معرفی میشوند میگوید« :برخی که داستانهایی به گمان خوود ایرانوی
مینویسند ،بی آن که از گنجینه سرشار ادب فارسی کمترین مایه و بهره ار داشته باشند ،کار را بر خود آسوان و تنهوا
به نقل گ ت و شنود عامیانه -و آن نیز ناشیانه-بسنده کرده اند...ظیف است که بوا آن دشوتوانه ثروتمنود ادب فارسوی
نوشتههایی چنین فقیر و ناچیز عرضه شود( ».وجدانی )21 :2931،و(یغما،ج)211 :2929 ،11
وجود این شاخصهها در داستانهار وجدانی ،باعث میشود که یغما برخالف شیوه همیشه ار اش و بی توجه به نام
و منصب و شناخته شده بودن نگارنده در میان کالسیکها و اهل تحقی و ادب ،بوه یوک نویسونده توازه کوار اجوازه
تجربه بدهد و او را به جامعه ادبی معرفی کند؛ اهمیت این امر هنگامی بیشتر روشن میشود که بدانیم یغما در عرصه
آفرینشهار ادبی-ظتی شعر -هرگز معرف استعداد تازه ار نبوده ،و اغلب کسانی در آن مجال بروز دیدا کرده اند که
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دیشتر مورد دذیرش جامعه ادبی کالسیک قرار گرفته اند و یا این که در همان سیاق ادبیات کالسیک نوشته و یا شعر
گ ته اند.
در واقع وجدانی تالی نویسنده ار است که گرچه ،دیشگام داستان نویسی نوین در ادبیات فارسی بوده ،هرگوز سونت
کهن داستانسرایی در ایران را از دست ننهاده(یوس ی،ج )113 :2953 ،1و مورد قبول و اظترام یغماست.
عبدالحسین وجدانی طی 1-9سال همکارر اش با یغما ،برار ایون مجلوه  3داسوتان نوشوت ،عوالوه بور آن ،او طوی
3شماره ،در دوره بیستو دوم مطالبی با عنوان خاطرهها در یغما به چا رساند که کوم و بویش در آنهوا از عناصور
داستان به ویژه دیالوگ بهره گرفته شده است.
وجدانی ،نویسنده ار واقعگراست و با دیدر انتقادر به دیرامون خود مینگرد و سعی دارد با طرح معضالت جامعوه،
زمینه رفع آن را هموار سازد ،اغلب شخصیتهار داستانهار وجدانی به نوعی قربانی وضوعیت اجتمواعی جدیود و
خودخواهیها و من عت طلبیهار اطرافیانشان هستند ،آنها ناخواسته در شرایطی قرار میگیرند که بور آنهوا تحمیول
شده و قادر به خروج از آن نیستند.
اولین داستانی که از وجدانی در یغما به چا میرسد خسرو است داستانی واقع گرا که به یکی از معضوالت جامعوه
یعنی اعتیاد میدردازد .داستان از زاویه دید اول شخص روایت میشود و قهرمان آن ،از همکالسیهوار راور اسوت.
در این داستان خبرر از دیالوگ نیست و تمام داستان را راور نقول مویکنود .بوا ایون هموه ایون داسوتان ،بوه خواطر
خصوصیت قهرموان آن کوه دلبسوته نثور مووزون کالسویک اسوت در عوین دارا بوودن موضووعی تلوخ ،لحنوی طنوز
دارد(.همان،ج )12
دومین داستان وجدانی در یغما ،بیبیبن شه است(.همان )12،دیرنگ این داستان بیش از آن که بر شخصیتها و گ ت
و گوهایی که بین آنها ات اق میافتد؛ استوار باشد متکی بر روایت سنتی اسوت .دیوالوگهوار معودودر هوم کوه در
داستان ات اق میافتد ،بین شخصیتها شکل نمیگیرد بلکه راور به نقل این گ ت و گوها میدردازد .نکته دیگرر کوه
درباره این داستان به چشم میآید؛ اظهار نظرها و ابراز عقیودههوار راور اسوت .ایون داسوتان در دیوالوگهوا ،نثورر
شکسته و عوامانه دارد ،اما گاهی لحن راور بسیار ادبی و ظتی مسجع میشود :باغ را آراستند و فوارهها را برافراشتند
و به شاخسار درختان فانوسهار الوان آویختند(.همان)531،
سروناز بیش از دیگر داستانهار وجدانی از دیالوگ بهره برده است و بالطبع ،نثر شکسته و عامیانه در آن بیشتر دیوده
میشود؛
آ مَش رمضون ،ارباب منو فرستاده که بهت بگم ،کاسه آب دسِته بذار زمین باهات یه ظرف واجوب دارم کوه خیلویهم خیره!...
ارباب تو با من چیکار داره؟تو نمیرر تا اول مشتل منو ندر یک کلوم نمیگم(همان)111،اشک شمر ،از انسجام داستانهار دیشین بی بهره است .راور به جار آن که تمام عناصر داستان را به خدمت روایت
اصلی بگیرد؛ تنها چند سطر آخر را به روایت داستان اصولی اختصواع مویدهود و بواقی صو حات ظوول توصویف
برگزارر آیین عزادارر محرم در قلهک و شمیران و توصیف کشدار صحنههار آن مویگوذرد .نثور ایون داسوتان گواه
تحت تتثیر متن تعزیهها ،کهنه و ادبی میشود؛
دس از جار بجنبیدند و به جان شمر افتادند و بسیار دشنام و ناسزایش دادند و چندان بزدنودش کوه خوون از سور و
رویش فروریخت(.همان،ج292 ،1؟)91:
گاه این جمالت فخیم راور در کنار دیالوگهار عامیانه شخصیتهار داستان قرار میگیرد و شرایط ناشیانه و ظتوی
مضحکی را ایجاد میکند:
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دهلوان ظسین دیش رفت ،دستش را بگرفت و رور خون آلودش را بوسید و عذرها خواست و گ وت :داداش موا رو
ظالل کن! ببخش .غلط کردم!(همان)93،
در دیوارکوتاه ،وجدانی ،به مناسبتهار گوناکون مثول فرهیختوه بوودن شخصویتهوار داسوتانی ،شوعر در دهانشوان
میگذارد و جا به جا در قالب جمالت معترضه از شعر است اده میکند :موردم نوادان-کوه فلوک بوه آنوان زموام موراد
میدهد -به سبب دانشی که داشت به ور ظسادت میورزیدند و رنجه اش میداشتند(.همان)33،
است اده از افعال و کنایت فعلی کهن نیز از ویژگیهار زبانی این داستان است:
 روزر م تش وزارت معارف با یک دنیا تکبر و تبختر به مدرسه ما آمد و بی مقدمه با میرزا عزیز اهلل خوان چخیودنگرفت(.همان)35،
خان ناظم به مدیر جدید توصیه کرده که دست از آستین برآورد و ریش بجنباند تا بیش از آن ،بچوههوا ریشوخندشنکنند(.همان)
در فاضلبیابانکی ،بیش از دیگر داستانها شاهد ظضور نویسنده و اظهار نظرهار او هستیم ،راور در این داستان ،بوه
شدت تحت تتثیر متون کالسیک ،به ویژه گلستان سخن میگوید:
«تا موجبات آسایش«مغزها» و از آن مهم تور  ،امکوان اسوت اده از آن«سود سوکندر» نوه موانع اسوت و نوه ظایول! در
برگردانیدن و یا جلب «مغزها» ،باید هوشیار بود که شیاطین نابکار ،با برتافتن گیسووان و بوه شوهر درآمودن بوا قافلوه
ظجاز و سرقت شعر از دیوان انورر ،خود را علور و ظاجی و شاعر جا نزنند و واقعا «مغوز»باشوند نوه در دیواز! 22
(همان)253،
«صالح و طالح متاع خویش فروشند و چون در کور نیکنامی او را گذر ندادند ،به مدرسه ما آمد .مقودمش را مغتونمشمردند و با منت قبولش کردند(.همان)253،
از جمله مواردر که راور ،رشته داستان را از دست میدهد و به اظهار نظر میدردازد ،زمانی است کوه دربواره عربوی
دانی شاگرد زرتشتی کالس سخن میگوید ،او ناگهان به یاد خدمت ایرانیان به زبان عربی میافتود و زظموات امثوال
سیبویه و زمخشرر به این زبان:
«عبداهلل ابن مق ع که همان روزبه دارسی باشد و بسیار کسان دیگر ،از ایرانیان در میدان ادب عرب یکوه تواز شودند!بنازم به این استعداد و قریحه خداوند!(همان)221،
سنگزیرین آسیا ،درباره دیرمرد سنتی است که مورد بی مهرر خانواده اش قرارر میگیرد و با دلی شکسوته ،خوانواده
اش را برار زندگی در روستار آبا و اجدادر اش ترک میکند و در تنهایی فوت میکند .با این که داستان مربوط بوه
زندگی امروز و معضالت آن است ،غالبا از نثرر کهنه بهره برده است:
تصمیم گرفت بقیه عمر را در آسیاب سنگ صبور رظل اقامت افکند و بسواط درویشوانه خوود را در اتواق کواهگلی
باغچه زیر آسیاب بگسترد ،باشد که چند صباظی در محیطی آرام و فوارغ از مزاظموت در مصواظبت کتواب و دفتور
بگذراند(.همان)113 ،
اما در مواردر ،به ویژه دیالوگها ،شاهد کاربرد نثرر عامیانه و شکسته در این داستان هستیم:
ما که سوات مواتی نداریم  ،اما همچی میفهمیم که شما از خونه زندگی کنده شدین ،خب این چیزا در زندگی دویش
میاد ،اما به قول شاعر مرد باهاس که در کشمکش روزگار سنگ زیر آسیاب باشه(.همان)113 ،
تغییر انشار رسمی به شکسته و عامیانه در منولوگها و دیالوگها ،هم از نمونههار تشتت نثر این داستان است:
اگر آمد از زنش تعریف میکنم و به رسم خودشان دستش را هم میبوسم .این سال و زمانه نباید ددر بورار دسورش
زن انتخاب کند .دلش خواسته زن فرنگی گرفته.خدار نسرین هم بزرگه ان شاءاهلل اونم شوهرر خوب مطاب میول و
سلیقه خودش براش دیدا میشه(».همان)113،
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در آخرین داستان وجدانی در یغما نیز دیشرفت چشمگیرر ات اق نمیافتد ،در ماه بانو هوم دیوالوگهوا نقوش واقعوی
خود را ای ا نمیکنند و هیچ کجا نقش دیشبرنده ار در داستان ندارند؛ در سراسر داستان ظتوی یوک بوار هوم بوین دو
شخصیت اصلی داستان(ماه بانو و علی مراد) ،دیالوگ برقرار نمیشود؛ گویا دیالوگها در آثار وجدانی نقوش تزیینوی
دارند و هضم آنها در بافت سنتی داستانهوار وجودانی مشوکل اسوت .ویژگوی دیگور ایون داسوتان؛ ویژگوی تموام
داستانهار وجدانی؛ یعنی کاربرد شعر است(.همان)912،
به طور کلی نثر در داستانهار وجدانی ،به انسجام و یکدستی نمیرسد و گاه و بی گاه دچار نوساناتی مویشوود؛ بوه
گونه ار که در داستانی که با نثرر ساده و روان آغاز شده ،ناگهان شوکلی ادبوی وسونگین مویگیورد ،یوا بوه شوکل
ناهمگونی عامیانه میشود.
آنچه درباره عبدالحسین وجدانی ،جالب به نظر میرسد این است که به جز در صدسال داستان نویسوی در ایوران کوه
در ظد یک سطر درباره وجدانی مینویسد  ،21در هیچ کدام از کتابهایی کوه بوه ادبیوات داسوتانی معاصور فارسوی
درداختهاند ،یادر از او نشده است .این امر نشان دهنده این است که گرچه وجدانی در داسوتان نویسوی گواهی ظتوی
فراتر از جمالزاده ظاهر شده است؛ اما نباید فراموش کرد که جمالزاده آغازگر راه داستان نویسی به شیوه اموروز بووده
و به قول براهنی ،با جمالزاده است که«نثر مشروطه قدم در ظریم قصه میگوذارد(».براهنوی) 511 :2923 ،؛ در ظوالی
که وجدانی در دوره ار داستان نویسی به سبک او را آغاز کرده که نویسندگان بزرگ زیادر در جامعوه ادبوی ظهوور
کرده اند و ادبیات داستانی در انواع آن ،دیشرفت قابل مالظظه ار داشته است و هر روز شگرد تازه تورر در داسوتان
نویسی به محک تجربه گذاشته میشود23.
.5نتیجه گیری
یغما ،بدون اینکه صریحا رویکرد خود را نسبت به داستان معاصر آشکار سازد ،تالش میکند ،آن را اداموه و از نووع
روایتهار منثور ادبیات کالسیک فارسی تلقی کند؛ از ایون رو ،داسوتان را در کنوار سرگذشوت ناموههوا ،ماجراهوار
تاریخی ،ظکایات و افسانهها و انواع داستانوارهها ،با هودف سورگرمی و ت ونن و اظیانوا اغورا تعلیموی بوه چوا
میرساند .از سور دیگر از آنجا که داستان در ادبیات کالسیک فارسی محل قابل اعتنایی ندارد و اصوول مودونی -از
قبیل آنچه در مورد شعر مثال در کتاب شمس قیس رازر آمده است -درباره آن نگاشته نشده است ،یغموا بوه عنووان
یک مجله کالسیک ،تئورر روشنی برار مخال ت با سبک نوین داستان در اختیار ندارد و تنها زبان و نثر داستانهوار
معاصر را صراظتا مورد انتقاد قرار میدهد و نویسندگان را از شکسته نویسی و عامیانه نویسی در هر شرایطی برظوذر
میدارد و آنان را به است اده از ذخایر ادبی کالسیک در داستان تشوی میکند توا ظوداقل از ایون طریو بوه رسوالت
کالسیک خود درباره داستان عمل کرده باشد.
اقبال یغمایی ،عبدالحسین وجدانی ،فریدون توللی ،مینور ،دو موداسان و جمالزاده ،نویسندگانی هستند کوه بیشوترین
اثر داستانی از آنها در یغما به چا رسیده است؛ داستانهار اقبال نماینده داسوتانهوار تواریخی و بازنویسویهوار
خالی از خالقیتِ روایات و افسانههار کهن چا شده در یغماست .توللی در یغما ،ظکایوت موینویسود و مینوور،
سعی میکند تجربیات آموزنده اش از زندگی در غرب را از طری داستان و ظکایت به خواننودگان منتقول کنود و در
این مسیر ،ظتی از نقل داستان فیلمهار آموزنده دریغ نمیکند .ور در اقتباس و ترجمه نیز فعال است ،بوا ایون ظوال
در فن داستان نویسی ظرف زیادر برار گ تن ندارد .جمالزاده نیز ،در این مجله داستانهوایی از جونس داسوتانهوار
متتخرش مینویسد که در گویی و اطناب و میل به سنت از ویژگیهار آنهاست.
تنها ددیده داستاننویسی یغما که داستان نویسی به شکل نوین را از این مجله آغاز کرد و موورد تحسوین بسویارر از
بزرگان قرار گرفت؛ عبدالحسین وجدانی است .آنچه باعث میشود این نویسنده بر خالف نویسندگان صواظب نوامی
چون هدایت ،علور ،جالل آل اظمد ،چوبک ،ساعدر ،تقی مدرسی و...که هرگوز در یغموا اثورر از آنوان بوه چوا
نرسید به عنوان داستان نویسی مدرن ،در این مجله برار خود جایگاهی بیابد؛ اول تحسین و تشوی هایی است که بوا
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انتشار اولین اثر وجدانی از سور ادیبانِ مورد تتیید کالسیکها ،انجام گرفت و دوم سبک نگارشی این نویسونده اسوت
که نظم و نثر کالسیک فارسی را دیش چشم دارد و فراتر از این دو عامول ،اینکوه جوار خوالی ایون ژانور در ادبیوات
فارسی محسوس تر از آن است که از سور کالسیکها انکار شود .هرچند یغما به عنوان یک مجله کالسیک و سونت
گرا ،اکراه دارد که از همان ابتدا هرگونه نوگرایی در داستان را ببپذیرد و سعی میکند بین نویسندگانی مثل «جموالزاده
و وجدانی» و «هدایت ،علور ،چوبک »...تمایز قائل شود و در ادعایی ضمنی گروه اول را اصیل و گروه دوم را  -بوا
اجتناب از چا  ،نقد و معرفی آثارشان ،-بدعت گذار معرفی کند .اما در واقوع ،داسوتانهار جموالزاده و وجودانی بوا
داستانهار نویسندگانی چون هدایت ،علور ،چوبک و ساعدر از نظر ماهیت ت اوتی ندارند و همه در زموره گونوهار
قرار میگیرند که تحت تتثیر ادبیات غرب در ادبیات فارسی شکل گرفته است و ظهور وجدانی در مجله یغما ،برآموده
از این واقعیت است که داستان در ادبیات کالسیک ،از هژمونی کوه شوعر از آن برخووردار بووده ،بوی بهوره اسوت و
کالسیکها وقتی در این عرصه دستاویز محکمی در ادبیات کالسیک برار مخال ت بوا داسوتان مودرن نموییابنود بوا
رویکردر محافظه کارانه این گونه جدید را میدذیرند.
در ت اوت رویکرد یغما در برابر شعر و ادبیات داستانی کالسیک ،همین بس که این مجله هرگوز نووگرایی در شوعر،
ظتی به شکل متعادل آن را نپذیرفت و بالطبع در این ظوزه استعداد تازه ار را به جامعه ادبی معرفی نکرد .در ظوالی
که وجدانی ،اقبال آن را مییابد که از طری یغما به عنوان نویسنده داستان معاصر معرفی شود و این ،نشوان مویدهود
که گ تمان کالسیک در زمینه ادبیات داستانی ضعیف تر از آن است که بتواند بر گ تمان ادبی غالوب در جامعوه ادبوی
که ظامی داستان به سبکهار ملهم از غرب است فائ آید.
وجدانی ،نویسنده ار واقعگراست و با دیدر انتقادر به دیرامون خود مینگرد و سعی دارد با طرح معضالت جامعوه،
زمینه رفع آن را هموار سازد ،اغلب شخصیتهار داستانهار وجدانی به نوعی قربانی وضوعیت اجتمواعی جدیود و
خودخواهیها و من عت طلبیهار اطرافیانشان هستند ،آنها ناخواسته در شرایطی قرار میگیرند که بور آنهوا تحمیول
شده و قادر به خروج از آن نیستند .شیوه داستان نویسی او متتثر از سبک جمالزاده است و به دمیدن روح ایرانوی بوه
داستانها و است اده از ذخایر ادب کالسیک در داستان نویسی معتقد است؛ از این رو در داستانهار ور کاربرد شوعر
و گاه جمالت ادبی و یا سنگین متداول است که این ویژگی ها در کنار است اده او از زبان عامه و اصوطالظات روز،
گاهی نثر داستانهار او را ناهموار میکند .داستانهار وجدانی در بکارگیرر موازین تازه داستان نویسوی نیوز دچوار
ضعفهایی هستند.
پی¬نوشت
 -1برای توضیحات بیشتر درباره تحول قالبها در دوره مشروطه ،نگاه کنید به ادبیات نووین ایوران از یعقوو
21تا ،23سال  ،1919موسسه انتشارات امیر کبیر.

آژنود ،صوفحات

 -2برای پیشینه جدال کهنه و نو در شعر معاصر ،نگاه کنید به از صبا تا نیمای یحیی آرین پور ،جلود،2صوفحه425توا ،421سوال
 ،1987زوار.و با چراغ و آیینه 295تا ،1931 ،293سخن.
 -9به دلیل اینکه مجله یغما در این پژوهش به عنوان یک متن واحد مورد پژوهش قرار گرفته است،برای جلوگیری از تشوتت ،در
ارجاعها ،به جای نویسندگان و شاعران،عنوان مجله ذکر شده است .مجله یغما از سال 1912در  91دوره(جلدد)صحافی و تجدیود
چاپ شده است.
 -4برای نمونه نگاه کنید به «در پیرامون شعر نو» ،دوره هشتم یغما ،صفحه ،299همچنین«شعر نو» ،دوره هشتم صفحات 1-4یغما.
 -5نگاه کنید به پیشگفتار اولین شماره دوره چهارم یغما.
 -1منظور از داستان همان شکل نوینی است که تحت تأثیر ادبیات غر

در ادبیات فارسی پدید آمد و از پیرنگی قوی برخووردار

است .داستان در ادبیات معاصر فارسی جای ژانری را میگیرد که میرصادقی به طور عام آن را قصه مینامد .تفاوت قصه با داستان
از نظر کتا

ادبیات داستانی،در این موارد است :خرق عادت ،پیرنگ ضعیف ،مطلق گرایی ،کلی گرایی و نمونوه کلوی ،ایسوتایی،
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زمان و مکان،همسانی قهرمان هوا در سوخن گفوتن ،نقوش سرنوشوت ،شوگفت آوری ،اسوتقالل یوافتگی حوواد ،،کهنگی(.میور
صادقی)11-74 :1931،
 -7یغما برخالف مجلههای ادبی که تالش میکنند با تشویق نویسندگان جوان به داستان نویسی نوین و کشف استعدادهای توازه
در این عرصه ،به پیشرفت این ژانر در ادبیات فارسی کمک کنند؛ بی توجه به این نیاز ادبی روز ،سعی میکند جای داسوتان را بوا
سفرنامه نویسی ،خاطره گویی ،گزارشهای جالب و امثال آن پر کند و در این مسیر گاه و بی گاه ،از دوستان کالسیک خود یواری
میجوید؛ برای نمونه مدیر مجله ،در شرح اصراری که به شهیدی داشته ،تا گزارش سفرش را برای مجله مرقوم دارد میگوید« :چه
التماسها کردم و چه واسطهها برانگیختم تا این استدعا پذیرفته شد».ص()21-9( 141رک،یغما،ج،21شماره،9صفحه)141
 -8در این مقاله ،به داستان فارغ از انواع کوتاه ،بلند و ...پرداخته شده است.
 -3برای نمونه نگاه کنید به رستم و اسفندیار ،بازنویسی داستانی از شاهنامه به قلم حبیب یغمایی که در دوره نهم مجله به چواپ
رسیده است.
-11

Leo Ferrero
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نویسنده برزیلی ،تلفظ نام ،معلوم نشد.
یغمایی در ادامه ،خاطره ای از ممانعتش از چاپ کتا

درسی می گوید که در داستانهوایی کوه در آن منودرج بووده ،از

شکسته نویسی استفاده شده بوده و مثال به جای رمضان گفته شده« ،رمضون» و این که در این باره هیچ تسامحی ندارد؛این اظهارات
یاد آور سخنان سعید نفیسی در انتقاد از مسئوالن فرهنگ و معلمانی است که اجازه چاپ آثار با اسلو
در صد و پنجاه سال پیش متوقف میشوند(».رک،افشار:1991،پیشگفتار نفیسی بر نثر فارسی معاصر)

نو را نمیدهند و «هموواره

 -19بدیهی است که ذکر نام دوموپاسان در میان نویسندگان پر اثر یغما ،از سر تسامح است و در واقع این نویسونده از جملوه
افرادی است که یغما ،اقبال زیادی به ترجمه آثار او نشان داده است.
 -14او برخالف اولین مجموعه داستان اش یکی بود یکی نبود که گهگاه در آن از نثر شکسته و عامیانه نیز بهره میبرد ،اصورار
دارد که از این نثر اجتنا کند؛ بهش(به او) ،باش(با او) ،دِ یااهلل ،یخه(یقه) ،مردیکه ،بیار(بیاور)،دختره و ،...از جمله شکسته نویسی
های یکی بود یکی نبود است.
 -15در باره ساختار دو گانه شرقی  -غربی و حکایت -داستان آثوار جموالزاده بنگریود بوه سرچشومههوای داسوتان کوتواه
فارسی ،1911،پاپیروس صفحه .145
 -11متأثر از حکایت سی و دوم گلستان(با اول)است.
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صد سال داستان نویسی ایران ،جلد ،2صفحه .124
برای توضیحات بیشتر درباره پیشرفتهای داستانی در این دوره ،نگاه کنید به؛ نویسندگان پیشرو ایران ،صفحه72،
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