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 نقد كتاب
 

 تاريخ ادبیا  داستانی ايرانبحثی دربارة ساختار و پژوهش 
 

 فرزام حقیقی 

  انشو م  کنرم شبان و ا باات فا سیت  انشگاه فر وسی مشهد

 
 انا  میةد حق ... و سپا  اش علی

 با بغض و   یغ
 

 . مقدمه1
  ایرانیت حسن انا  پرآواش یکی اش آثا  مننقد و  اسنان تاريخ ادبیا  داستانی ايران

که  نويسی ايران صد سال داستانعن ان  مارعابدینیت است. کنا   یگر این مؤلف با
ترین منبع    اناخت  اسنان  اغراقت مهم بی 2گذ  ت نا یک به سه  هه اش اننشا  آن می

هات  اش  ساله اش خ  ت اعم  هام بعد  ا   و تأثار آن بر پژوهز ایران میس   می
ها انکا ناپذیر است.    پژوهز حاضرت با ت جه به جایگاه  ها و مقاله کنا هات  نامه پایان

جةله اا   پژوهز  پی آنام که چند نکنهت اش این ن یسنده    مطالعات  اسنان ایرانیت   
هایی  ا تباان  ترت ح شه بر سی و اش آن مهم تاريخ ادبیا  داستانی ايرانو...  ا    کنا  

 0ها ت جه ا  . تر به آن ص  تی اساسی ید بهاش این با کنام که بعد 

                                                                                                                  
 farzam.haghighi@yahoo.comن یسند  مسئ ل:  *

 42/0/4090: تا یخ پذیرش 41/2/4090  یافت: تا یخ 
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 . ساختار2
اا   عرضة مطالب و اهةات آن    اننقال مفاهامت بر هةگان آاکا  است و    این  اهت 

 -هام علةی هام اخارت   پی  اد موله ساخنا  ن انه اهةات اساسی  ا  .    سال
تر اده است؛ شیرا یکی  هام میققان ایرانی منسوم پژوهشیت ساخنا  بساا م اش ن انه

اد   هات ساخنا   قاق و طراحی اده    این نشریه هام مننشر هام مقاله اش ویژگی
ها    مناسبات  انشگاهیت  هاست و میققان با ت جه به اهةات  وشافاون این نشریه آن

ام فاسد هم  اند؛ اما این حُسن با گ    برخی م ا  ت تالی ها ب  ه ناگایر اش ت جه به آن
طاوو  »مایه است که    این ساخنا  شیبات  هایی اندک اانه و آن عبا ت اش مقاله 

بیث مات مسئله برعکس   اند؛ ولی   با   کنا  م    گرم کر ه اده و جل ه« علاان
شعم مات    ساخنا م  هم به است؛ یعنی    این اثرت با مطالبی فراوان م اجهام که باش

اند.    ا امهت این م ض ع  ا ذیل  و عن ان کلی  دهمنناسب با اهةات مطالب عرضه نش
 کنام: بدین ارح بر سی می

 ها . ساختار كلی فصل2-1

 هفنا  با حوم که کنام تةرکا می «تا یخی  مان» فصل بر بیث ادن ملة   برام
 تقسام تر ک چک بخز سه به این فصل. آید می اةا  به کنا  بلند هام فصل صفیهت اش

 4040 اش سال ؛  و ت(209-241 :4092مارعابدینیت ) 4040 تا سال آغاش اش ا  : نخستت می
؛ (239-213هةانت ) 4002 تا سال 4024اش سال  س  ت ؛(213-209 هةانت) 4024 تا سال

  یده هم کنا  پاشان ویرایز    که تا یخی و طباعی بندم تقسام این بر عالوه البنه
 که ص  ت  ا   یگر ام بندم طبقه آثا ت ینا اش یک هر هام ویژگی بنابر اد می ا  ت می

 هدف  و   اسا  بر تقسام هةانند بانام؛ می  و  بخز    ویژه  ا به آن هایی اش با قه
بر آنکه  عالوه کا  . این(212 هةانت)ها  مبنام اخصات و نسبت با واقعات بر (214 هةانت)

 اةا  به جل  سةت به تا یخیت گامی  مان بر سی    ادت می فصل انسوا  سبب
 نويسی داستان سال صد   «  مان تا یخی»جةله  و اش 0هام پاشان شیرا پژوهز آمد؛ می
 . است اده تدوین ن یسنده اسا  بر تايران
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 ها  . اجزاي فصل2-2

 این قسةتت خ   اامل م ا  م بدین ارح است:
 
 هاي بلند . معترضه2-2-1

ا ندت عةدتاً     صفیه  ا اامل می کنام که گاه تا چند    اینوات م ا  م  ا ذکر می
برندا ند و ااید فقط  ام  ا    ها پر اخنه نشده استت نظریه بخشی  یگر اش کنا ت بدان

 بااند:   ام    ا امة مسار خ انز ایوا  کر ه فاصله
گارم این گ نه اش  مان  ام   با   اکل فراخ   م ض عت با شمانه به«  مان تا یخی»

« ن یسان نسل اول  مان تا یخی»تا به معرفی ( 221-241)هةانت اش اد    ا باات ایران آغ
 (.221)هةانت « شا ه خسرومت شنوانیت نثرمت بدیع و صنعنی»برسد: 

ام  ماان ن یسندگان  مان تا یخیت مسئله جام گرفنن ااخ ابراهام شنوانی    
)هةانت  مان  برانگاا استت کةی بعدت  لال این کا   ا فضل تقد  وم    ن انن تعوب

خ   کنا  هم اهریا  ه اةندت کلاد ا  و کا  او  ؛ حال آنکه   اند قلةدا  کر ه( 229
حال اگر  1 انسنه اده است.« اش قالب  مان برام ت صاف مسائل سااسی  وشگا »اسنفا ه 

 هام  تر به هةان بخز نگاه کنامت بخشی  یگر  ا    آن تشخاص می ص  تی جائی به
اندت ذکر اده و بیثی مخنصر   با       نداانه د  مان که     ستکه    آنوات چن

 (. 204-204)هةانت  مانی اش  و ان قاجا  مطرح اده است  جهودكُشان
بهنر ب   برام حذف این معنرضة ط النی اش ماانة این فصلت بیث   با   آثا  

گرفت.  یکم    آغاش و اننهام بیث حاضر ص  ت م شنوانیت    فصلی مسنقل یا  ست
این انیرافِ نخسنان اش م ض ع اصلیت یعنی  مان تا یخیت باعث اده است    ا امهت 
اش جه  کشان سخن گفنه ا   که اش انیراف نخست هم  و تر و تنها سنخات آن با 

  1مطالعه است. مسئلهت هةعصر ب  نز با  و   م    
یافت. « یگر ان اع  مان »ت ان    فصل  گ نه معنرضة بلند  ا می نة نة  یگر اش این

بیثی  (ت031)هةانت م سی نثرم  افسانة طی زماناش صیبت   با       این فصلت پس
م سی »یابد:  میها مطرح اده است که تا  سادن به این عبا ت ا امه  نامه   با   خ ا 

چها  قرن پاز قرا   ا ه  و مبنام سفر یک میقق به باست نثرمت  اسنان خ    ا بر
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«  هد اسا  سفر به آینده اکل می  ا بر موةع  ی انگانشا   کرمانیت  صنعنی است؛ اما
   جام   نامه که بیث خ ا خ  ِ ن یسند  کنا  هم گ یی تشخاص  ا ه  (.092)هةانت 

 ا  .  خ   ناامده است؛ شیرا بیث با تداعی گذانه اش سر گرفنه می

 اند  هايی كه در جاي خود نیامده . عبار 2-2-2
ا یم که    جام خ     و می به ها و حنی صفیاتی  و کنا ت گاه با عبا ت    منن
تر  ها به فصلی مسنقل و با گ اند. ویژگی مشنرک این  سنهت منعلق ب  ن آن ناامده

 لال ذکر مسائل نظرم و بیث   با   پاشانة تا یخیت این  هات به است. باشنر وقت
بندم  سبب جةع ها  ا  ا ند یا به هها و صفیاتت قابلات قاد ادن    مقدم عبا ت

سب هةان قرا  نگرفنن     گارم م ض ع آو   و به ها  ا    بخز نناوه ت ان آن می
  اند. اش ها    مقایسه با  سنة نخستت باشنر به تباان منن آساب  سانده جام خ  ت آن

 ها هم چند نة نة بلند و ک تاه بدین ارحت   خ   ذکرند:  ماان آن
 (034-079)هةانت « تخالی -هام  ؤیایی و علةی  اسنان»ت ذیل «رنامهسف»  با  

وج   ا تباطز با م ض عت فقط به  صیبت اده است؛ حال آنکه بهنر ب   این بیث با
ا جاع  ا ه   آمد و بدان این  لال سا ه که بر سفرنامه منةرکا استت ذیل هةان فصل می

« ن یسی    ا   کالساک ایران ایتمرو م بر حک»ت « اسنان ک تاه»اد.    فصل  می
ب   این  بسا بهنر می وج   قرابت م ض عت چه انوا  اده است که با (099-091)هةانت 

آمد و  بخز و نظایر آن    آغاش کنا  و    بیث مرب ط به پاشانة نثر  وایی فا سی می
 اد.  جا ا جاع  ا ه می مطالب بعدم به هةان

 چند نة نه بدین ارح   خ   ذکرند: هام ک تاه ناا  ماان عبا ت  اش
 (ت209)هةانت « نسل  و  ن یسندگان  مان تا یخی»هام فصلت ذیل عن ان     ماانه

 مان تا یخی    این  21اش   باز»ن یسنده آمده است: اش بیث   با   آثا  هفت  پس 
هام  تر اش نخسنان  مان ها تخالی ن ا   که اغلب آ [ ن انه می4024-4040 و ه ]

حالی که     (؛212)هةانت  «ادند اند که عةدتاً با قصد آم شش تا یخ ن انه می ا یخیت
 هدت   ست می واضح است بخز نخست اش این گاا ه که آما  اولاة تیقاق  ا به

 اد.  گارم قاد می بایست    آغاش فصل و بخز پایانی آن    قسةت نناوه می
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خ انام:  وای می میةد فره علی نامة باستان خالل بیث   با   کةی جل ترت   
طریق   ط   کلی     مان تا یخی این  و هت ان اع سیر و جا و و عامل اانس اش به»

 (.279)هةانت  «یابند هام پاشگ یانه یا حض   جا وگرانت نقشی کا کر م می خ ا 

نظر نرسند؛ اما  آفرین به ها مةکن است    نگاه نخستت چندان مشکل این ناهةگ نی
 سانند؛ مانند این نة نه که اش  ا  مت به اعنبا  علةی کنا  ضر  مضاعف می   م 

 ایم:  فصلی  یگر برگایده

 7هام تألافی:  یباچة نخسنان  مان
ها و  ها و جانباشم سراییت اش  لارم جام افسانه خ اهد به کسروم اش ن یسندگان می

اده ناا  ا یخی ن انههام ت هام واقعی و تا یخی بن یسند؛ اما برام  مان  لی پاک
هات ح ا ث تا یخی با تیریف و تغاار  نظر او    آن ا شای قائل ناست؛ شیرا اش

 . (241)هةانت  ا    وایت اده و سبب گةراهی خ اننده می
  خ اهد واقعات  ا    ن یس می کسروم مثل  انیت اش  مان»اما چند صفیة بعد آمده است: 

 (.244انت )هة« قالب  مان تا یخی آ مانی کند

هام بان آثا   قت اده  ها و تفاوت چند به اباهت    اکل حاضر اش این کنا ت هر
اسا  تداعی معانی ن انه اده و   سد این اثر بر نظر می استت    وهلة نخستت به

ترین امنااشم است که بدین  مند ندا  . این مسئلهت خ  ت با گ ساخنا م  قاق و نظا 
 نا  سلب اده است. هام ک ص  تت اش برخی فصل

 . معیار انتخاب4

بیث مات   با   معاا م برام گاینز آثا  سخن گفنه نشده      هاچ جام کنا  م   
ت ان گفت معاا  اننخا ت اهةات آثا  است  است؛ اما بنابر منطق و ن ع اننخا  آثا  می

باعث اده  3چندان منقن ها ناست. این معاا  نه  ا تباط با اهرت آن که بدون تر یدت بی
ها ت جه اده و الجر   هایی اش ا باات ما که کةنر به آن است آثا  یا حنی  و ه

ترندت نااناخنه بةانند و این  و  باطل هةچنان ا امه یابد؛ مانند  و   قاجا  که  نا  گم
ام اساسی   با   آن انوا  اده است و با ت جه به این نااش و کافی نب  ن  کةنر مطالعه
ویژه    این  و هت بهنر ب   آثا   و   قاجا  با ت سعی باشنر  ت آثا ت بهمعاا  اهر
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هام سنگی و سربی که اش  ها نسخة خطی و ناا چاپ نظر اش  ه اد و صرف بر سی می
هام اخار  اد که    سال به چند کنابی پر اخنه می 9اندت  ایر  تیقاق بارون گذاانه اده

اند و نظایراان    هةان کنا  هم     ب  ه تآسانی     س چاپ یا باشچاپ اده و به
گا  ب  ن کنا  حاضرت با این کا ت آن  و   آمده است؛ بدین اماد که با ت جه به پاز

 سةات  آ ا  این  و ه و آن آثا   ا به اد و پژوهشگران بعدم آ ا  تسلسل اکسنه می
لدین مؤیداالسال  ا ساد جالل مکالمة سیاح ايرانی با شخص هندياناخنند؛ مثالً اش  می

شیخ یا  اده؛ اما اش  (011)هةانت آقاخان کرمانی  مارشا هفتاد و دو مل و  44(011)هةانت 
 تالحکما داستان سؤال و جواب حکیمانه يا رؤياي رستم 44مؤلفی ناانا ت و شوخ
محمدخان  آقااسةاعال میالتی و حنی کةی بعدترت  مان تا یخی  میرغضب بابا حاجی
 ماان ناامده است. علی  انی سخنی به پوالد تخته درمارشا سال   و  قلی ناش حسا قاجار

ها  ا سرباشان ا باات  ت ان آن تعبارم می اند که به بر اینت ن یسندگانی ذکر اده افاون
ا باات  کنا  با گان و سر ا ان تا یخ   انست و ذکر آنان    کنابی بدین حومت    

اش »اش بیث   با   ساةان  انش  ت  ید؛ مثالً بعدنةا عواب می (ت30: 4037)فن حیت 

حال آنکه  (؛144-199: 4092)مارعابدینیت صیبت اده است « هةشهرم اوت مهان ت للی
 کنا ش یا  کر .  کم    جام او یا  ست ها نا   یگر هم به اد اش  ه ااید می

 . غلبة توصیف بر تحلیل3
اده    آن  ق لت آثا  مننشر عم اش نقلعرضة اطالعاتت اهام کنا ت تف ق     برخی فصل

ن یسی  ا که عن ان  ا  . برام ا امه  ا ن بیثت سفرنامه م ض عت و... بر تیلال  یده می
اش   اش باست صفیه این فصل کةی باز  کنام. هام کنا  استت اننخا  می یکی اش فصل

ش  یرباشت  مان و تا یخ ا»ا  :  ها آغاش می حوم کنا   ا  ا است و با این جةله
نگا م و  اعنبا مت  مان اش  ل تا یخ اند و به پا ندهام  وایی نا یکی با هم  اانه

 (.09)هةانت  «ن یسی   آمده است سفرنامه

ترین  عن ان مطرح ن یسی به سفرنامه»واقعت گشایشی است برام بر سی  ها    این جةله

هام  ةالیت نخسنان سفرنامهص  تی اج اش آن به پس  (.04)هةانت « فر   وایی عصر قاجا 
پر اخنه اده و تباان « ها اهةات سفرنامه»اده    این عصر معرفی و سپس به  ن انه
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« ها    تود  ا بی نقز آن»و « ها    بادا م اجنةاعی نقز آن»مسئله     و بخز 
بر  اانه باادت سه  ص  ت گرفنه است. بخز اخار که باید هدف غایی این فصل  ا   

؛  و ت (01)هةانت « حض    اوم    منن»بدین ارح  ا  : نخستت  عن ان کلی
؛ س  ت (07)هةانت «  هد ن یست مشاهدات اخصی... خ    ا... ا ائه می سفرنامه»
ن یسان به مالحظات نثر  سةی...ت سبکی صریح و سا ه پدید  اعننایی سفرنامه بی»

 جا(. )هةان «آو   می
اده است و  پر اخنه« هام تخالی سفرنامه اکل به»پادایز  مان اش آنت به  پس 

 المحسنین مسالکو  بیگ ابراهیم سیاحتنامةخانت  )منس   به( ملکم گويد سیاحیسپس 
که    هةان « نگا م خاطره»و    قسةت ( 11-03)هةانت  اند اش این منظر بر سی اده

ايام  و تاريخ حیا  عارف قزوينیت السلطنه خاطرا  تاجت احمد كتابفصل آمدهت به 
 (. 14-11)هةانت  انی پر اخنه اده است  محبس

 بدون وج   پژوهشی تر یدت هاچ اند و بی هةة این اطالعات    جام خ   مغننم
ها  ت ان به این سؤال اش خ اندن این فصل می ناست؛ اما آیا پس  کامل ها این آگاهی

ند؟ آیا تةا  اثرم ا گارم  اسنان فا سی چه نقشی  اانه ها    اکل پاسخ  ا : سفرنامه
اندت    هةان سه مؤلفه خالصه  گارم  اسنان فا سی گذاانه ها بر اکل که سفرنامه

ص  تی قطعی و کامل پاسخ  ا ت تنها یک  لال  ها به اگر نن ان به این سؤال 42ا  ؟ می
هام این بخز    مقایسه با عرضة اطالعات و به  هم کم ب  ن تیلال وج    ا   و آن

 صاف آن است. تعبارمت ت 
آو م  ها جةع هایی که    آن اناسی ها هةانند کنا  نظر اش برخی پژوهز صرف

ها فقط با گر  آو  ن اطالعات و  نظر استت بساا م اش پژوهز اطالعاتت م    
اند و هةان مسئله  بیث خ   افکنده هات پرت م تاشه به م ض ع م     بندم منظم آن طبقه

ها اده است؛ اما     یابی پژوهز مانده و کا  شوایام پنهانباعث  وان ادن بساا م اش 
موة عت اصل این  اش پژوهز حاضر و با ت جه به اینکه   « ن یسی سفرنامه»فصل 

علت غلبه یافنن س یة ت صافیت پژوهز اش غنایی  تیقاق بر تیلال اسن ا  اده استت به
 نظر ب  هت  و  اده است.    آن م     -شعم ما به -که
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 ا بر سی  «ا باات و مطب عات منقابل تأثار»عن ان  ت فصلی  یگر اش این کنا ت باحال
گةان مات نگاه ت صافی بر تیلال غالب است؛ اما     هم به باش البنه کنام.    این فصلت می

ا  . اکن نت سؤال این است که  لال این  مقایسه با فصل پاشانت ت فاقی نسبی  یده می
ت ان گفت: فقط اطالعات فراوان. نخست آنکهت این فصل  می ت فاق چاست.    پاسخ

 40ت حوم  ا  ؛«ن یسی سفرنامه»برابر فصل  001اش   اش هفنا  صفیهت یعنی باز  باز
ت اش حدو  باست اثر و ن یسنده سخن گفنه «ن یسی سفرنامه»عالوهت    کل مبیث  به

مطالعهت یعنی     حالی که تنها    هفت صفیة آغاشین اش فصل م  اده است؛   
ت   با   تعدا  باشنرم اش آثا  و «تأثار منقابل مطب عات و ا باات» هم اش کل فصلِ  یک

ت ان منکِر  نةی 40چه باادت ن یسندگان صیبت اده است. علت این تفاوت    آما  هر
این م ض ع اد که این حوم شیا  جائااتت    وضعات برابرت به تباان بهنر م ض ع 

 . کند کةک می

 . تحول ژانرها يا معرفی نويسندگان 5

 ا باات تا یخ هات به مطالعة ویژه  انشگاه هام اخارت    فضام جامعة ا بی ما و به    سال
 چند نگا ش مند ت جهی خاص اده که حاصل آنت قاعده و تاشه هام  وش با اسنفا ه اش

 «ژانرها  گر یسی به ت جهی بی»آثا ت  این اش یکی    .است ب  ه گشا  اه و نظرم کنا 
 ان اع قالب     ا بی آثا  بندم طبقه» :اده است قلةدا  «اناخنی  وش هام کاسنی» جةله اش
(Genres)اش کدا  هاچ   . ژانرهاست  گر یسی   با   گ  و گفت برام اصلی و اولاه ت ارط 

  غدغه و اصلی مسئلة یک حد تا ژانرها  گر یسی و بندم طبقه فعلیت هام ا باات تا یخ

 . (19: 4033 ش قانیت) «است ناافنه گسنرش
 بندمت فصل اسا  تايران داستانی تاريخ ادبیا     جام بسی خ ایالی است که

و    م ا  م هم ت فاقی نسبی حاصل اده است؛ اما    اینوات  ژانرها ب  ه تفاوت
 ا  . است و نه    هةة م حاصل ادهت فاق «    م ا  م»مسئله این است که چرا فقط 

بندم آن  ا  ؛ بدین ارح که     پاسخ این سؤالت نسبنی مسنقام با تبعات کنا  اش فصل
ت اسا  بر سی قرا  گرفنهت «ن یسنده»جام  به« اثر»هام کنا ت  هایی که ذیل فصل بخز

تر ب  ه است؛ مثالً    بخز  هام ژانرم م فق کنا     نشان  ا ن  گرگ نی
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اش بیث   با     پس(ت 041-040: 4092مارعابدینیت )« هام پلاسی و جنایی  اسنان»
 داروغة اصفهانامت  گ نه  اسنان    آثا  تألافی و ترجةه هام منأخر این سرچشةه

 كیس  قاتلعبا  خلالی و  پیرچاک هندياهلل ترقیت  لطف خانم هنديالسلطانت  مسنعان

به  داروغة اصفهان ب  ن اند.    این خط سِارت   با   نا یک  میةد مسع   بر سی اده
هام  تبع او خلالی برام اسنفا ه اش نظرگاه گ یی ایرانیت و تالش ترقی و به سنت قصه

چند    تیلال  اسنان میةد مسع  ت اش بر سی اا    مخنلف سخن گفنه اده است. هر
هایی که ن یسنده  ا مرکا  کلت این بخز    مقایسه با بخز  وایت عدول ادهت   

  41تر است. ت م فقبر سی قرا   ا ه
«  اسنان ک تاه»آو یم. اسا  بیث     می   می هام ن یسنده حالت مثالی اش بخز

اشم اش حوم کنا   ا  ا استت     و بخز تدوین اده و بخز نخست که  که یک
شا هت حواشمت نفاسیت  )جةالمبنام ن یسندگان  گار ت بر برمی  ا    4024اش آغاش تا سال 

هام پراکنده    برخی  وج   ااا ه با(. 100-091)هةانت  ا  اده است اسن عل م و هدایت(
نظر واقع اده استت گ یا این  هام ژانرم م     ها  گرگ نی ها که    آن اش این بخز

ت «عل م»مثالً ذیل  41اند؛ ها تیریر اده ها هةانند اجاایی منفک اش این  گرگ نی بخز
را  گرفنه استت نه ا تباط اثرم خاص با معرفی آثا  و افکا  ن یسنده اسا  بیث ق

 ا ش آن.  موة عة آثا  هم

  نويسی ايران صد سال داستانبا  تاريخ ادبیا  داستانی ايرانهاي  . تفاو 7

مؤلفت  پاشان کنا  با کنا  این هام تفاوت پر اشیم که چرا    اینوات به این مسئله می
  است. تأمل میل تایران ن یسی  اسنان سال صد یعنی

 هةچ ن است کنابی هم تاريخ ادبیا  داستانی ايران  سد نظر می به نخست نگاه   
 باه  ه خ اهد ب  ؛ اما  یگرت کا م کنابی با آن مقایسة  ومت و اشاین  یگر کنا  ها  ه
 ن یسی  اسنان اناخت    وم مرجعات و بیث م     اثر ن یسند  جایگاه به ت جه با

 آخرین اش برخی  هند  نشان پاشانت کنا  با او اخار تالش هام تفاوت ایرانت
   این ح شه  تاشه هام جسنا  بخز ن ید و ایران  اسنان   با   پژوهز  سناو  هام

  .است
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 پر نگ کنا ت نة  م این    ايران نويسی داستان سال صد گفت ت ان می کلی ط   به
 کنا  اصلی هام فاوتت. کنام می آن  ا بر سی اخنصا ت جائاات به ا امه    که  ا  
 بدین ارح بخز چند به ت ان  ا می نويسی ايران داستان سال صد با بیث ما  م   

  47تقسام کر :

 تازه  هاي . فصل7-1
 واقعت    که ا   می آغاش «فا سی  مان پادایز هام شمانه» با داستانی ايران تاريخ ادبیا 

پادایز  هام تباان شمانه هب که بعدم به ارح ذیل بخز سه برام است البابی فنح
 و ت  ؛(03-24 هةانت) «عاماانه بلند هام  اسنان» نخستت :اند اخنصاص یافنه

 یکی این مسئله .(444-10 هةانت) « اسنان ترجةة» ؛ س  ت(14-09 هةانت) «ن یسی سفرنامه»
 شیرا کنا  است؛ نويسی ايران داستان سال صد    مقایسه با کنا  این هام تاشگی اش

 آثا  و طالب فت و ام مراغه اش طباعناً    آنت و ا   آغاش می «مشروطه ا باات» با نپاشا
 به ت ن یسندهتاريخ ادبیا  داستانی ايران کنا     اما است؛ اده گفنه سخن ایشان
 ا باات     مان خلق به که ج  کر ه است و جست ع املی    و باشگشنه تر عقب

 و مطب عات منقابل تأثار» هةانند  یگر هایی فصل نتای بر عالوه اند؛ اده منور مشروطه
 این مسنقل و تاشه هام قسةت  یگر اش « ینی هام  مان» مثل هایی شیرفصل یا «ا باات
 اةا  به تاشه هایی عن ان ها فصل این چند هر. پاشان است کنا     مقایسه با کنا 

    ها فصل این اجاام اش بساا م که  اانه بااام نظر    باید این مسئله  ا آیندت می
 هم کنا  و فصل یک    کنا ت این     اانه و قرا  پراکنده ط   به پاشان کنا 

 سال صد فصل اش پان ات نخسنان    که ق چانی نوفی آقا آثا  اند؛ مانند نشسنه
    و( 4477-4471 /4 :4034مارعابدینیت ) اده صیبت ها آن   با   ايران نويسی داستان
به این  تاشهت تیریرم با البنه ت« ینی هام  مان» شیرفصل اش بخشی بیث مات  م    کنا 

 يارقلی خوش گفتار هةچنان؛ (071-070: 4092مارعابدینیت ) است م ض ع اخنصاص یافنه
مارعابدینیت ) اده وا  بدان پر اخنه پاشانت ااا ه کنا     که میالتی میةد اش ااخ

 است اده گفنه آن سخن   با   تفصال به ث مابی  م    کنا     و (290 /4 :4034
 .  (074-012: 4092مارعابدینیت )
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 و آثا  معرفی کنا      ن  تیریرهام گرفنن قرا  نناوة    تاشه هام فصل این
 هةانت) اصفهانی ن  اهلل مسافر و مقیم فصلت هةان   . اند اده تشکال تاشه ن یسندگان

 آثا م اش( 072-074 هةانت) آینی عبدالیسان اش آمريکايی ژاک نامة سیاح  و (012-010
  .است ناامده ها آن پاشان نا  کنا     که هسنند

 . آثار و نويسندگان تازه7-2

 مثل آمده؛ ن یسندگان و آثا  اش بساا م نامی اش فقطت نويسی ايران داستان سال صد   
تاريخ ادبیا  داستانی   کنا    اما؛ (14 /4 :4034مارعابدینیت ) آبا م  ولت ییای شهرناز
 جةله اش .(041-040: 4092مارعابدینیت ) پر اخنه اده است بدان تفصال به تايران

 هةانت)شنوانی  ابراهام ااخ ت ان می اندت اده افاو ه اخار کنا  به که ن یسندگانی
 ج  م میةدخان مارشا ت(044-293 هةانت) گلشن خان علی حسان مارشا ت(229-201

 .بر  نا   ا (042-047 هةانت)یقاکاان  گریگ   و( 047-041 هةانت)

 . تحريرهاي متفاو 7-4
 یام  اسا  کنا  پاشان پی بر تاريخ ادبیا  داستانی ايرانبساا م اش مطالب کنا  

اند و البنه این مسئله با ت جه به وحدت م ض عت عواب ناست؛ اما    بساا م اش  اده
ها  ت ان آن که می ا  گرگ نی هةراه ب  ه است؛ چنانم ا  ت این اننقال مطالب و مفاهام ب

ام که    تفاوت این تیریرها   ا تیریرم تاشه اش مطالب پاشان  انست. نخسنان مسئله
چشم  هایی تاشه هم به هاست که البنه    این ایواشت نکنه ا  ت خالصه ادن آن  یده می

 نويسی ايران داستان د سالص    بوف كورام  صفیه  واش ه -آیند؛ مثالً تیلال  ه می

ت به چها  صفیه تاريخ ادبیا  داستانی ايران   کنا   (449-447/ 4: 4034)مارعابدینیت 
بخز این تیلال  اما بخز تاشه و تةایا (؛023-020: 4092)مارعابدینیت کاهز یافنه است 

با  بوف كورنسبت ماان   ن ت چند خط پایانی آن است که    آنوا ن یسنده ک ااده تا
ام برام  اش صا ق هدایتت  مانت وساله  تا پاز» هد:  اش این اثر  ا نشان  ن یسی پس  مان

هام  به جنبه ب ف ک  هام تا یخی و اجنةاعی ب  ؛ اما با  ن یسی یا ایرا  خطابه سفرنامه
  43(.027)هةانت « شیبااناخنی  مان ناا ت جه اد
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 ها  ها و كاستی . نکته6

ذکر خ اهام کر  که  تاريخ ادبیا  داستانی ايران ا   با   کنا      این قسةتت م ا  م
 افااید.  ها بر غنام تیقاق می برطرف ادن آن

 مأخذ  هاي بی هاي كلی/ جمله . جمله6-1

ت ان به سه  سنة کلی تقسام کر :  هام م ج      هر پژوهز  ا می ها و جةله عبا ت
هام پاشان اسن ا   مبنام پژوهز دت یا بران ها یا اش بدیهاات م ض ع تیقاق این گاا ه

ت تاريخ ادبیا  داستانی ايرانهسنند و یا حاصل تأمل و تیقاق پژوهشگرند؛ اما    کنا  
گنوند و  یک اش سه  سنة باال نةی ا یم که    هاچ هایی م اجه می ها و گاا ه با عبا ت

هام کلی اباه  عبا تها  ا تیلال نکر ه استت باشنر به  اش آنوا که ن یسنده ناا آن
ت جه به نقز تقاه    سنت ایرانی و اعنراف    سنت مسایی ناا      ک »مثال:  49اند. اده

)هةانت « تفاوت اا   پر اخنن به واقعات     مان ا وپایی و  مان فا سیت مؤثر خ اهد ب  
 (؛ هةچنان: 24

ت بهر  شیا م بر ه هاسکند نامهام عاّا م مثل  السلطان[ اش اگر هام قصه او ]مسنعان
گ نه  ها که    این هاست. وم اش تغاار چهر  اخصات الگ م آن است و منکی بر کهن

هام  اسنان پلاسی  مایه کند. تغاار چهره اش بن ها بساا   ایج استت با ها اسنفا ه می قصه
 (.043)هةانت  و معةایی جدید هم هست

ند نخستت تا چه حدت مفه می  قاق    هات سؤال این است که اش ب با ت جه به این نة نه
ا   که  انگاا  یده می گار  یا    بند  یگرت چند م    تأمل ذهن مخاطب اکل می

  هد.  سةت مطالعة منابع و بیث باشنر س ق می خ انند  جدم  ا به

 هاي تايپی و... ها، غلط . اِشکال6-2

ها اعم  ناا برخی ااکال انتاريخ ادبیا  داستانی ايرهةانند هر پژوهز  یگرت    کنا  
 کنام:  ها  ا ذکر می ا ند که برخی اش آن اش چاپی و...  یده می 

قدیرم  انسنه اده است  میةد تنامه طوطیکنند   بیث مات خالصه    کنا  م    
 خداوند میةد ساد»اانباه و اکل صیاح آن « قدیرم»حالی که  ؛   (21 هةانت)
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ام اش اب علی میسن قاضی  ترجةه از شد  بعد  فرجهةچنانت  24است.« قا  م صاحب
؛ (093)هةانت  ق ن انه اده است030گرفنن ترجةهت سال  ]تن خی[ و شمان ص  ت 

ق( ن یسند  منن عربی کنا  ب  ه و این اثر سه سده بعد 030-029حال آنکه تن خی )
  (.797: 4094)آذ ن شت اش ومت به فا سی ترجةه اده است  

ا  ؛  ها ناا نظار این ایرا ها  یده می ها و اننشا  کنا  مرگ هات    تا یخ ت لد
العابدین  هنةا و علی ااراشپ   )اان. پرت ( که    م    اولت  هةانند تا یخ ت لد شین

 4271و    م     و ت سال  (419: 4092)مارعابدینیت  4272جام سال  به 4072سال 
نة نة  یگر این  24(.472: 4031ابدینیت ؛ مارع217)هةانت   ج اده است  4231جام سال  به

؛ (002: 4092)مارعابدینیت اند   انسنه 4044 ا  ام من هم گريه كردهاست که سال اننشا  
 11تا پنوم خر ا  سال بعدت     4044حالی که این  اسنان اش اانا هم اسفند    

مننشر  اکل کنا  به 4042ت و بالفاصله    خر ا  شفق سرخاةا هت    صفیات س   
 اد.  

 ديوانا ند؛ هةانند تصیاح  برانگاا هم  یده می هات م ا  م تر ید بر این عالوه
تر  ص  تی  قاق ها  ا به اد آن یا م ا  م که می 22هةت جةال اهران ااعا  ان  م به

  چند ک چک به ن ص  تت گامی هرها اضافه کر  و بدی ام به آن آو   و یا اندک آگاهی
اش حسن ااروانیت     بقیه از صفحة اول« نامة ن آو انة نةایز» اننشا  جل  بر اات؛ مثالً

که هرچند صیاح استت نباید فرام ش کر   (471)هةانت ذکر اده  زندگی علم ومولة 
  20مننشر اد. خروس جنگینامه نخسنان با      این نةایز

 م ما برام وج جست: »اند ن انه داروغة اصفهانالسلطانت ن یسند     با   مسنعان
)هةانت پان ات « السلطان ه ای   یان به جایی نرساد نامة کاظم مسنعان یابی به شندگی  ست

ت ان این نکنه  ا افاو  که بنابر  . اطالعات ما   با   این اخص اندک است؛ اما می(047
ت داروغة اصفهاناش اننشا   ت یعنی حدو  باست سال بعد 4020امت وم تا سال  مُهر نامه

  (.230: 4033)مهدومت ده ب  ه است شن

 هاي بعدي  و پژوهش تاريخ ادبیا  داستانی ايران. 8

 تکامل و تک ین شمانت ط ل  یگرت     فرهنگی پدید  هر هةانند ناا ا بی هام پژوهز
بنایی  ت اند به سنگ بیث ما با ت جه به غنا و ت انی که  ا  ت می یابند. کنا  م     می
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هام آنت خ   م ض عی برام  یک اش بخز نده تبدیل ا   و هرهام آی برام پژوهز
 تیقاقی مسنقل قرا  گار . 

 . آثار و ادبیا  گذشته با تکیه بر دورة قاجار 8-1
هام ما جدم گرفنه نشده است و  گاه     انشگاه مطالعه   با   ا باات  و   قاجا ت هاچ

ی که   با   آن وج    ا  ت بساا  به منابع   ومت آگاهی ما   با   این  و ه نسبت اشاین
گرفنه تا امروشت    حال حاضرت اش  هام ص  ت وج   تالش اندک و ناچاا است. با

  20ایم. هام بعد میرو  مانده بساا م اش من ن اساسی این  و ه و حنی  و ه
گارم ا باات ن     ایران  ویژه وقنی به بیث   با   اکل این ضعف    اناختت به

ا  ؛ شیرا     و   قاجا ت هم سنت ا بی گذانة ما امندا  یافنه و  تر می ةاق سامت ع می
تر ید    گاینز آثا  برام ترجةه مؤثر ب  ه است و هم     این حافظة فرهنگی بی

تر ذیل  گ نه که پاز اند. به هر حالت هةان ها بر این سنت اثر گذاانه مرحلة بعدت ترجةه
نظر  این نااشت اش ت جه بهنناوة  یسنده    این کنا    گفنامت ن « هام تاشه فصل»عن ان 

واقعت گامی به جل  بر اانه و ژانرهام  تر باشگشنه و با این کا ت    شمانیت به عقب
یک  کنام که هر تر  ا بر سی کر ه است.    اینوات به ذکر  و ژانر مهم بسنده می کهن

 21اند. ها بر ا باات ما اثر گذاانه امت سال گ نه به

 هاي عامیانه . قصه8-1-1

هام عاماانة فا سی     ت با ها اهةات قصهتاريخ ادبیا  داستانی ايران   کنا  
: 4092)مارعابدینیت ویژه  مان تا یخی ذکر یا بر آن تأکاد اده است  گارم  مان و به اکل

 مان گ نه که    این کنا  آمدهت این تأثار فراتر اش  هةان (.047و  231ت 221ت 222ت 07
وج    با (.01)هةانت ا    ن یسی ما  یده می هام بعدت     اسنان تا یخی است و تا  هه

هام اخارت هن ش پژوهز   با    ت جه پژوهشگران به این ااخه اش ا باات    سال
 گارم  اسنان فا سی ضرو ت  ا  . ویژه ا تباط آن با اکل و به 21ا باات عاماانه

 نويسی . سفرنامه8-1-2

ترین فر   عن ان مطرح ها به بیث مات چندین با    با   اهةات سفرنامه نا  م       ک
ها    پادایز  اسنان فا سی صیبت اده است. تا امروشت   وایی عصر قاجا  و تأثار آن
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هام ایراناان یا فرنگاان به ایرانت  م ض ع سفر اده با  هام نگاانه مطالعه   با   سفرنامه
اناسی ب  ه است و  صیاح و ترجةهت معط ف به مطالعات مر  هام ت بر ح شه عالوه

اندت    حاااه  ها باشنر اش این جهت که باعث آانایی ایراناان با فرنگ ب  ه سفرنامه
  27گذا     پادایز  اسنان فا سی. عن ان ژانرم مسنقل و اثر اند تا به بر سی اده

 . ترجمه در دورة قاجار8-2

مد  پژوهز کریسنف باالییت باشنر اش  یگر  ریانت بهاطالعات ما   با   این ج
جةله کنا  م     اش خ   و اش هام بعد  ناخ اهت بر پژوهز هاست. اثر وم خ اه جریان

جل    ت ان گامی به انه است. حال میها نقز  ا بیث ما مؤثر واقع اده و    غنام آن 
اان با سنت  هات و مقایسه آن  ها و ویژگی نظر گرفنن نخسنان ترجةه بر اات و با   

ساش اننخا  و ترجةة آن آثا   هایی که شمانه ا باات فا سی     و   ترجةهت به اباهت
اده بر  هات به   کی تاشه اش تأثار این آثا  ترجةه اندت پر اخت؛ و با ت جه به تفا ق اده

 اش خ    ست یافت.  ا باات بعد 

 . مطبوعا  دورة قاجار8-4

ص  ت ا توالی و بدون پشن انه آغاش  گاه به هام ا بی هاچ نیها و  گرگ  جریان
ها اش تلفاق با  یگر ژانرهات  تر یدت مارایی ژانرهام کهن و شایایی آن ا ند و بی نةی

افند. ا باات فا سی هم اش این قاعده مسنثنا ناست؛ اما   ک  بدون طی مسار اتفاق نةی
نامهت  مانت  اسنان ک تاه و  که به نةایز گارم ژانرهام تاشه     و   قاجا  ما اش اکل
هام ما    این شمانه  ترین منابعی که اِاکال انوامدت کامل ناست. یکی اش مهم اعر ن  می

ت جه  هام ا بی م     هام این عصر است که کةنر    پژوهز کندت نشریه  ا برطرف می
  23اند. قرا  گرفنه

 هاي ژانري . دگرگونی8-3

ا باات  بانه با تا یخ آم هام تذکره ت اند وجه تةایا گاا ش قع میوا بخز آخر که   
تر صیبت کر یم و  هام ژانرهاست.   با   این م ض ع پاز باادت ت جه به  گرگ نی
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ت انام به   کی   ست اش ا باات این  کنام بدون این نگاه نةی    اینوا فقط تأکاد می
 سی به  اکت بدون  ست ن پژوهشی بیعصر و پادایز ا باات ن     ایران برسام. چنا

بیثت کامل نخ اهد ب   و البنه    حال حاضرت ااید  هام مخنلف اش  و   م     منن
 فاصله  اانه بااام.  چنان پژوهشی ها با انوا  سال

   . نتیاله9
ا  . این  مرجعی قابل اعنةا  و مهم میس   می تاريخ ادبیا  داستانی ايراناکت  بی

هام عالةانه    این ح شه و اش س م  یگرت به غنات  به خأل پژوهز اهةات اش س ییت
عان حالت  گر  ؛    می ها باش هام این اثر    مقایسه با  یگر پژوهز جامعات و ن آو م

 هام بعدم.  بنایی است برام پژوهز  این کنا ت هةچ ن هر اثر مهم  یگرت سنگ

 ها نوش  پی
  :تر مننشر اده کنابی که پازاین کنا  تیریرم تاشه است اش  و . 1

چا چ   طرح تط   مضامان ا باات  مبنام پژوهشی اکل گرفنه است که     این اثر بر
 اسنانی    گروه ا   معاصر فرهنگسنان شبان و ا   فا سی ص  ت گرفت. حاصل کا  

چاپ  به (4094و  4037سار تی ل ا باات  اسناتی و نةایشی )    و جلد تیت عن ان 
 (.40: 4092مارعابدینیت  ساد )

هام مرب ط به  تبع آنت بخز اش عن ان کنا  و به« نةایشی»ترین تغاار کنا  حاضرت حذف واژ   مهم
نةایز    عصر »( و 23-40: 4037)مارعابدینیت « نةایز»این ح شه اش منن کنا  است:  و بخز 

( اش جلد  و ؛ البنهت 14-07: 4094)مارعابدینیت « نةایز»( اش جلد نخست و 441-94)هةانت «  ضاااه
بر اینت برخی  مند ب  . عالوه هام  یگرت کةنر بهره    این پژوهز اش غنام بخز« نةایز»بخز 
   « تأثار منقابل مطب عات و ا باات»اند و ااید بهنرین نة نه اش آنت فصل  ها ناا    هم ا غا  اده بخز

پاشان   ت. نخستت نشانی صفیات    چاپکنا  حاضر بااد که خ   اش چند قسةت تشکال اده اس
« ش4044تأثار منقابل مطب عات و ا باات تا »کنام:  و سپس باشنشر آن    چاپ اخار  ا قاد می

« تأثار منقابل مطب عات و ا باات    عصر  ضاااه»( و 421-440: 4092و  33-74: 4037)مارعابدینیت 
   جلد  و  « مطب عات و ا باات»خشی اش (؛ ب409-421: 4092و  420-441: 4037)مارعابدینیت 
   هةان جلد « ن یسی پاو قی»(؛ بخز آغاشین 412-409: 4092و  20-24: 4094)مارعابدینیت 
)مارعابدینیت « مطب عات و ا باات»( و بخز پایانی 414-412: 4092و  444-90: 4094)مارعابدینیت 

مانده اش  ا  ؛ مثالً بخز باقی نا   یده می(. این اا ه هةچنان    ک479-414: 4092و  20-01: 4094
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   چاپ تاشه  ا ساخنه «  مان تا یخی»(ت بخز پایانی اش 441-444: 4092)مارعابدینیت « ن یس پاو قی»
 ( و بدین ص  تت به انسوا  کنا  کةک کر ه است.  239-213)هةانت 

انا ت  کنر  ت  کنر حق   اهر کنا  مرکام برگاا  اد 4037ام که    آذ ماه  تر    جلسه پاز
میةد پا سانسب و احةد سةاعی )گاالنی( به بیث   با  جلد نخست این اثر    ویرایز قبلی 
پر اخنند و ایرا هاییت اشجةله  وان نب  ن نظریة تیقاق و...  ا مطرح کر ند؛ اش آنوایی که آن ایرا ها 

   اش ذکر  وبا   آن مسائل پرهاا    استت ما    بر سی خ ها    فضام مواشم     ست و پاسخ به آن
 ایم.  کر ه

ت جلد 4077ت جلد س      سال 4013ت جلد  و  آن    سال 4011. جلد نخست اش این کنا     سال 2
 . ه استمننشر اد 4077و تیریر تاشه اش  و جلد نخست آن ناا    سال  4030چها      سال 

ویژه  کنند؛ به ثرم    آن ح شهت  اه  ا  فنه تص   میاش  یدن ا  . شیرا بساا م اش پژوهشگران ج ان پس0
حالی که هاچ پژوهشی حرف آخر  ا  وقنی کا  حاصلِ پژوهز فر م  ا ام صالحات بااد؛   

 گشاید.  برابر میققان بعدم می شند و هر پژوهز ن   اهی تاشه  ا    نةی

 و پا سانسب میةداش  تاريخی رمان مانند اند: گ نه اش  مان پر اخنه ط   مسنقل به این ها که به . چه آن0
هات به این ح شه ناا ت جه  کنا   یگر جریان سپهران و چه کسانی که     کامراناش  تزلزل پاي ردّ

  (.37-74: 4030اند )کامشا ت  کر ه

 (. 31 ا  مان تا یخی خ انده است )هةانت  شهريار هوشمندگذا ان نثر جدید فا سیت  اش اینت پایه . پاز1

برخالف نامزت با  تجهودكشانیا   ا یمت     ناست؛ اما تا آنوا که به . این کنا  اکن ن     ست1
 اش هةهت به باباان پر اخنه اده است.  ها باز ماان اقلات  چندان ا تباطی ندا   و    آنت اش« یه  یان»

 گ ناگ ن هام  یباچه  با    بیث به تفکاکی هاچ آغاش و    ا امة آنت بدون ام مقدمه . این فصل هم با7
 بخز هفت یا از قالب      ا ها  آن اد بنابر ساخنا  فعلی خ   کنا  می که است پر اخنه اده

 . کر  بندم طبقه

. با ت جه به بیثی که    ا امة مقاله خ اهد آمدت بر سی  گرگ نی ژانرها که ظاهراً هدف یا یکی اش 3
که     - ت اش کان ن ت جه  و  مانده است؛ شیرا اهرتهام اصلی کنا  ب  هت    م ا   بساا هدف

ها     گرگ نی ژانرم  و حنی عل  هنرم آثا ت  لالی بر اهةات آن -عان حال مفه می نسبی است 
ن یسی  گ نه که آثا  مشفق کاظةی یا میةد حواشم بر  اسنان گاه آن هاچ بوف كورناست؛ مثالً 

 یسی  و ان خ   مؤثر نب  ه است.ن  اندت بر  اسنان  و   خ   اثر گذاانه
ت ان اننظا   اات و بدین منظ  ت نگا ش آثا  و  . برآو  ه ادن این خ اسنه  ا اش تیقاق حاضر نةی9

 خ اهام گشت.  هام منعد  الش  است.    ا امة مقالهت به این م ض ع باش  ساله
 یسنده   ج نشده است؛ اما ایمت نا  ن    یک چاپ سنگی و یک چاپ سربی که اش این کنا   یده. 44

الدین مؤیداالسال ت بلکه برا  ش ساد     مقدمة چاپ اخار اش این اثرت ن یسنده  ا نه ساد جالل
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(. احةد مناوم ناا ن یسند  کنا   ا ساد 49-43: 4034اند )مارشاصالحت  حسن کااانی  انسنه
 (. 073-077/ 4: 4070شا ه معرفی کر ه است )مناومت  حسن تقی

 (. 47اند )هةانت  این کنا   ا هم ن انة ساد حسن کااانی  انسنه. 44

ن یست مشاهدات  سفرنامه»و « حض    اوم    منن»کمت قرابت  یا  ست پ اانی . اش بیث   با   هم42
ها    سا ه  و نامشخص ب  ن حدو  و ثغ   تأثار سفرنامه«  هد اخصی ]...[ خ    ا ]...[ ا ائه می

 کنام.  نظر می ادن نثر فا سی صرف

مقا   منظر  اسنان و     اش این سخن خ اهام گفت؛ اما اش   هام این  و هت پس .   با   اهةات نشریه40
تر بر پادایز  اسنان فا سی اثر  ام ژ ف گ نه ت ان گفت ژانر اخار به ن یسی می مقایسه با سفرنامه

یکی اش »عن ان  ها به  ات سفرنامهبر اینت با ها    پژوهز حاضر ناا بر اهة گذاانه است؛ عالوه
   جهان و ناا    ا باات ایران سخن گفنه اده است « ن یسی هام  وایی  اسنان ترین اا ه منداول

 (.100و  034-079ت 041: 4092)مارعابدینیت 

اش میةد صد  هااةی و منابعی  یگر  تاريخ جرايد و مال   ايران. یکی اش  الیل این تفاوتت وج   40
ن یسی  اند؛ حال آنکه   با   سفرنامه ه   با   بساا م اش مطب عات این عصر ن انه ادهاست ک

ها     ن ات پاشانت   با   اهةات سفرنامه    است.    پی ایران کةنر منبع قابل اعنةا م     ست
ت ان گفت  ا  ت آیا می ایم. حال    اینوا که بیث کةات مطرح می گارم  اسنان سخن گفنه اکل
هام  هام سده ( سفرنامه14: 4077هام این  و ه اندک ب  ه است؟ ایرج افشا  ) ا  سفرنامهتعد

  اناسی  ویست سفرنامة برگایده پس  واش هم و ساا هم  ا پانصد م     انسنه  و اطالعات کنا 
 (. 14 ست  ا ه است )هةانت  ق  ا به4244اش سال 

هام پلاسی مرب ط به اواخر  و   قاجا   اسنانهام   تر یدت معرفی چند نة نه اش ترجةه . بی41
اگر هام »ها و  (ت نخسنان قد  است و بدون بر سی این ترجةه047-041: 4092)مارعابدینیت 

گارم این ژانر    ا باات  ت ان   با   اکل ( نةی043)هةانت « اسکند نامههام عاا م مثل  قصه
 فا سیت به اناخنی کامل  ساد. 

ص  تی بساا  م جا به  ت به«شا ه جةال» ش این پنج بخز یکسان ناست.    چند  وش نگا . هر41
تداو  یافنه است )هةانت «    هدایت»او پر اخنه اده که «  ئالاسم اننقا م»آبشخ  هام  اسنانی و 

هام ا بی  ام یا قطعه مقاله هام ابه  اسنان»ناا سعی اده است « حواشم»(.    بیث   با   141
(؛ اما این مطالب پراکنده و 143-147اخنصا     آثا   یگران نشان  ا ه ا   )هةانت  او به« ناصیانة
 هام آن  ا نشان  هند.  ت انند تی ل یک ژانر یا شیرااخه  وم نةی هاچ کلی به

فرهنگسنان شبان و ا   فا سی مننشر « موة عة ا   معاصر فا سی». اش موة عة آثا م که ذیل 47
بیث  ا ند  ص  ت مسنقام یا غارمسنقامت م ض عی نا یک با پژوهز م     اندت چند م    به اده

یک اش این آثا  کةنرین ت جهی نشده است.  و نکنة جالب این است که    این کنا ت به هاچ
معرفی و بررسی آثار داستانی عبا ت است اش:  تاريخ ادبیا  داستانی ايرانترین این آثا  به  نا یک
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اثر  20(ت ن انة حسان مرتضایاان آبکنا .    این کنا ت 4037) شمسی 1411تا  1251و نمايشی از 
ت جهی     اند. این بی بیث ناا بر سی اده  ها    پژوهز م    معرفی اده است که باشنر آن

صد سال جةله  اشکه منابع  یگر  -رسالة مکاتبا  مقیم و مسافر و علی عمو چنین گف آثا م هةانند 
 داستان شگف  و سرگذش  يتیمانیا آثا م هةانند  -اند ها سک ت کر ه   با   آن ننويسی ايرا داستان

 اندت   خ   تأمل باشنر است.  ناا بر سی نشده ادبیا  داستانی ايران تاريخکه حنی    
ا امه ناافنه است.  بوف كوراش  پس« هام شیبااناخنی  مان جنبه».    این کنا ت بیث   با   ت جه به 43

گ نه که    این  اند؛ اما هةان  انسنه بوف كوروج   ندا   که آغاش  مان مد ن    ایران  ا تر یدم 
: 4092آ ا  اناخنه و معرفی اد )مارعابدینیت  چند  هة بعدت آ ا  بوف كورکنا  هم آمده استت 

ت انسنه است باعث بروش چنان تغاارم     ویکر  ا  .  ( و این کنا     شمان خ   نةی020
کنام که این تیریرها فقط    کلاات خالصه     تیریرهام تاش  کنا ت این نکنه  ا اضافه می  با
اصغر اریف  علی»اند؛ هةانند تغاار نا   هات م ا  م جائی ناا تغاار کر ه ا ند و حنی    آن نةی

(. 044: 4092)مارعابدینیت « اصغر اریف تهرانی علی»( به 11/ 4: 4034)مارعابدینیت «  اشم
( هم    کنا  403)هةانت « اریف»( یا 014)هةانت « اریف  اشم تهرانی»هام  رچند ص  ته

( هم یک با  نا  وم با پس ند 0403/ سن ن 2: 4012اینکه    فهرست مشا  ) ا  ت با  یده می
و  مظاهر تصرف عدوانیآمده استت    باشنر آثا   اسنانی و حنی غار اسنانی وم هةانند « طهرانی»

اصغر نشاد  علی»امضا کر ه و    یکی  و م    هم « اریف»اندت     ما ب  ه که     ست ها نوشکفته
 (.4: 4041)اریفت  هماي و همايونآمده است؛ مانند « اریف

ها    بخشی مسنقل اجننا    ومت اش باان آن این اند و اش ها اندک .    پژوهز حاضرت این عبا ت49
 کر یم. 

( 4040/ 2: 4094ا یخ حاات قا  م ابها  وج    ا  . عا ف ن ااهی ).    برخی منابعت    ت24
( شمان نگا ش کنا  072: 4094اهلل مونبایی )    و فنح1-4101ق/ 4401  گذات وم  ا    سال 

  انسنه است. « اواخر قرن هودهم ماال م» ا 

 و  »قات کر هت ( تا یخ ت لد اان. پرت   ا که با وم مال000-200/ 4: 4034. اةس لنگرو م )24
 است.    انسنه« ش.4231ماه   م

   سال  و  و س   »خ   « کالسان هم»: هفت( نا  وم  ا    فهرست 4031. میةد  بارسااقی )22
و  4024-4024هام تیصالی  اعبة شبان و ا باات فا سی  انشکد  ا باات  انشگاه تهرانت طی سال

 خطابی الدین جةال یا اهران جةال تصیاح يانور ديوانآو  ه است؛اما به « اةسی 4024-4022
 و آثا    با   اوت نا یک بسنگان مالحت اش علی حسان که ام ن انه    ناافنام. ن  م  ست

     ست    هام آگاهی معدو  اش ن انه این .است نشده ذکر اثر این ناا نا  کر ه تنظام اش شندگی
  .هشت( -3: 4019است )مالحت  اهران   با  
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نامیِ حسن ااروانی  یده  عان حالت گم ن یسی با قد ت و     نامه تا یخ نةایز ایرانت نةایز .   20
 ست  ت اند   کی  یگرگ نه اش پادایز نةایز مد ن ایران به تر یدت بر سی آثا  او می ا   و بی نةی
  هد.

آقاخان کرمانی  ند مارشا.  امنة بیث  ا ک تاه بگاریم و اش سخن   با   آثا  منفکران تأثارگذا م هةان20
نظر کنامت اش من ن منث   هم  اندت صرف که بنابر مالحظاتیت بساا م اش آثا اان  وم چاپ ندیده

ت عا ف قاوینی و حنی نسام اةالنظر  اانه بااام که هن ش ما مننی کامل اش  بگذ یم و تنها   
ةس کسةایی جا ااعا م که ام و ا مارشا   عشقی     ست ندا یم؛ و اش تقی  فعتت جعفر خامنه

تر اش این ااعران و  ایم. پرواضح است که  سادن به اناخنی  قاق اندت چاام ندیده ت اتر نقل اده به
 اخناا   اانن این من نت غارمةکن است. جریانات اعرم آن عهدت بدون   

ها  یک اش آن ه هرگذا ت ان اعی  یگر هم وج    ا ند ک . بدیهی است که جا این  و ژانر مهم و اثر21
 هام گ ناگ ن. هام پاروان ا یان و فرقه هات و مکالةه نامه اند؛ مانند خ ا  اایسنة ت جه و بر سی

اندت  هام عاماانة ما مننشر نشده هایی که انوا  اده استت هن ش بساا م اش قصه . باوج   تالش21
ها با یکدیگر موه ل  ت آنها     ست ناستت تیریرهام مخنلف و نسب اناسی کاملی اش آن کنا 
یک اش این م ا  ت خ  ت م ض عی مسنقل برام تیقاق است؛ تیقاقی که ننایج آن  اند و... . هر مانده

 گارم  اسنان فا سی بااد. ها و اکل ت اند پایه و اسا  تیقاق   با   این قصه می

نخست که مسار طالبی  هم جا معرفی چراغ و آينهبا  اده    . حنی    معرفی چها  سفرنامة ذکر27
( و    مسار تی ل اعر فا سی 400: 4094)افاعی کدکنیت « لیاظ اانةال بر لغات فرنگی اش»

هام اخار  هام سال اش معدو  پژوهز بنیادهاي نثر معاصر فارسیبر سی ادهت این نگاهت مسلط است. 
فا سی صیبت اده « رنقز آن    تی ل نث»ها و  ص  تی مسنقل   با   سفرنامه است که    آنت به

 (.10-29: 4030است )قبا مت 
هایی که     معدو  پژوهز  ( و اش41: 4033تر هم   با   این خأل سخن گفنه اده )حقاقیت  . پاز23

 (.79: 4031است )جعفرمت  سیر رمانتیسم در ايرانآنت به مطب عات این عصر اندک ت جهی ادهت 

 منابع
. تهران: ی ارس ف  ادب و  ان زب  امة ن ش دان   « اش ادت فرج بعد(. »4094آذ ن شت آذ تاش ) -

 .799-791. صص 0فرهنگسنان شبان و ا   فا سی. ج
ها و  هام فا سی تا  وشگا  اسنقرا  مشروطات: گ نه سفرنامه(. »4077افشا ت ایرج ) -

ها . ک از میةد ترابی. تهران: ا . بهاهلل صفا ذبیح نامة استاد جشن   « اناسی گایده کنا 
 .32-01صص
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ترجةة مه ش ق یةی و نسرین خطاط.  .پیدايش رمان فارسی(. 4077باالییت کریسنف ) -
 اناسی فرانسه    ایران.  انوةن ایران -تهران: معان

 . تهران: نشر مرکا.سیر رمانتیسم در ايران(. 4031جعفرمت مسع   ) -
«. کنا  سِار  مانناسم    ایران نقد(. »4033حقاقیت فرشا ت منص   ثروت و میة   عبا یان ) -

 .49-0. صص21. شكتاب ماه ادبیا 
. تندن یسیت الزمان فروزانفر تقريرا  استاد بديع«. پاشگفنا (. »4031 بارسااقیت میةد ) -

 هام میةد  بارسااقی. تهران: خوسنه. مقدمهت ح اای و فهرست
سی: تطور و دگرديسی ژانرها تا تاريخ ادبی ايران و قلمرو زبان فار(. 4033ش قانیت مهدم ) -

 تهران: سخن. .میانة سدة پنالم
 . تهران: مطبعة مولس.هماي و همايون(. 4041اصغر ) اریفت علی -
 . تهران: سخن.با چراغ و آينه(. 4094افاعی کدکنیت میةد ضا ) -
 . تهران: نشر مرکا.تاريخ تحلیلی شعر نو(. 4034اةس لنگرو مت میةد ) -
 تهران: سخن. .ادبیا  نظرية تاريخ(. 4037)فن حیت میة    -
. تهران: پژوهشکد  عل   انسانی و بنیادهاي نثر معاصر فارسی(. 4030علی ) قبا مت حسان -

 اجنةاعی جها   انشگاهی. 
 . تهران: نشر نی.گذاران نثر جديد فارسی پايه(. 4030کامشا ت حسن ) -
. تهران: ی ارس ف  ادب و  ان زب  امة ن ش دان   « الدین نخشبی ضااء(. »4094اهلل ) مونباییت فنح -

 .072-074. صص 0فرهنگسنان شبان و ا   فا سی. ج

 1435 آخر سال تا از آغاز فارسی چاپی هاي كتاب فهرس (. 4012مشا ت خانبابا ) -

 .و نشر کنا  ترجةه بنگاه: تهران .كتاب انالمن فهارس و مشار خانبابا فهرس  براساس

 جةال اهران. تألافخیال.  بارگاه و ساحل بر رقص «.مقدمه(. »4019لی )مالحت حاسنع -
  نا[. جا[: ]بی ]بی

. تهران: انوةن آثا  و مفاخر 4. جهاي فارسی فهرستوارة كتاب(. 4070مناومت احةد ) -
 فرهنگی. 

 . تهران: ثریا.الضرب القاب و مناصب عصر قاجاري و اسناد امین(. 4033مهدومت اصغر ) -
. تألاف مکالمة سیاح ايرانی با شخص هندي«. مقدمه(. »4034حسان ) صالحت غال  شامار -

 سادحسن کااانی. تهران: ک یر. 
 . تهران: نشر چشةه.2و  4ج .نويسی ايران صد سال داستان(. 4034مارعابدینیت حسن ) -
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 تهران: نشر چشةه. .نويسان ايران فرهنگ داستان(. 4031تتتتتتتتتتتتتتتتت ) -
 .شمسی 1421سیر تحول ادبیا  داستانی و نمايشی: از آغاز تا (. 4037تتتتتتتتتتتتتتتت )ت -

 تهران: فرهنگسنان شبان و ا   فا سی.
 .شمسی 1442تا  1421سیر تحول ادبیا  داستانی و نمايشی: از (. 4094تتتتتتتتتتتتتتتتت ) -

 تهران: فرهنگسنان شبان و ا   فا سی.
 . تهران: سخن.تاريخ ادبیا  داستانی ايران(. 4092تتتتتتتتتتتتتتتتت ) -

. تهران: ماراث 2. جقاره شبه در شده چاپ فارسی آثار شناسی كتاب(. 4094ن ااهیت عا ف ) -

 مکن  .

 


