نقد كتاب

داستانی ايران

بحثی دربارة ساختار و پژوهش تاريخ ادبیا

فرزام حقیقی



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

فصلنامة تخصصی نقد ادبی.
فصلنامة تخصصی نقد ادبی.

یگر این مؤلف باعن ان صد سال داستاننويسی ايران که

 .3ش  04تابسنان ( 4090صص)437-243
 .3ش 04تابسنان ( 4090صص )34 -447

اش علیمیةد حقانا
با بغض و یغ

 ...و سپا

 .1مقدمه
تاريخ ادبیا

داستانی ايران یکی اش آثا مننقد و اسنانانا

مارعابدینیت است .کنا

پرآواش ایرانیت حسن

نا یک به سه هه اش اننشا آن میگذ ت 2بیاغراقت مهمترین منبع
ایران میس

میا

و تأثار آن بر پژوهزهام بعد اش خ ت اعم اش سالههات

پایاننامههات کنا ها و مقاله ها انکا ناپذیر است.
این ن یسنده
و ...ا

کنا

اناخت اسنان

پژوهز حاضرت با ت جه به جایگاه

مطالعات اسنان ایرانیت پی آنام که چند نکنهت اشجةله اا
تاريخ ادبیا

داستانی ايران بر سی و اش آن مهمترت ح شههایی ا تباان
0

کنام که بعد اش این باید بهص تی اساسیتر به آنها ت جه ا .

* ن یسند مسئ لfarzam.haghighi@yahoo.com :
تا یخ یافت4090/2/41 :

پژوهز

تا یخ پذیرش4090/0/42 :

بیثی با ساخنا و پژوهز تا یخ ا باات اسنانی ایران
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 .2ساختار
اننقال مفاهامت بر هةگان آاکا است و

اا عرضة مطالب و اهةات آن
ساخنا ن انه اهةات اساسی ا .

سالهام اخارت

این اهت

پی اد مولههام علةی-

پژوهشیت ساخنا بساا م اش ن انههام میققان ایرانی منسومتر اده است؛ شیرا یکی
این نشریههات ساخنا

قاق و طراحیاد

اش ویژگیهام مقالههام مننشراده

آنهاست و میققان با ت جه به اهةات وشافاون این نشریهها

مناسبات انشگاهیت

برخی م ا ت تالیام فاسد هم

ناگایر اش ت جه به آنها ب هاند؛ اما این حُسن با گ
اانه و آن عبا ت اش مقالههایی اندکمایه است که
علاان» اده و جل هگرم کر هاند؛ ولی
است؛ یعنی

با

کنا

این ساخنا شیبات «طاوو
م

بیث مات مسئله برعکس

این اثرت با مطالبی فراوان م اجهام که باشهم بهشعم مات

منناسب با اهةات مطالب عرضه نشدهاند.

ساخنا م

ا امهت این م ض ع ا ذیل و عن ان کلی

بدین ارح بر سی میکنام:
 .1-2ساختار كلی فصلها

برام ملة

ادن بیث بر فصل « مان تا یخی» تةرکا میکنام که با حوم هفنا

صفیهت اش فصلهام بلند کنا

بهاةا میآید .این فصل به سه بخز ک چکتر تقسام

میا  :نخستت اش آغاش تا سال ( 4040مارعابدینیت )209-241 :4092؛ و ت اش سال 4040
تا سال ( 4024هةانت )213-209؛ س ت اش سال  4024تا سال ( 4002هةانت )239-213؛
البنه عالوهبر این تقسامبندم طباعی و تا یخی که

ویرایز پاشان کنا

هم یده

میا ت میاد بنابر ویژگیهام هریک اش این آثا ت طبقهبندمام یگر ص ت ا که
با قههایی اش آن ا بهویژه

بخز و میبانام؛ هةانند تقسام براسا

و هدف

(هةانت  )214و نسبت با واقعات برمبنام اخصاتها (هةانت  .)212این کا عالوهبر آنکه
سبب انسوا فصل میادت

بر سی مان تا یخیت گامی بهسةت جل بهاةا

میآمد؛ شیرا پژوهزهام پاشان 0و اشجةله « مان تا یخی»
ايرانت براسا

ن یسنده تدوین اده است.

صد سال داستاننويسی
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 .2-2اجزاي فصلها

این قسةتت خ

اامل م ا م بدین ارح است:

 .1-2-2معترضههاي بلند

اینوات م ا م ا ذکر میکنام که گاه تا چند صفیه ا اامل میا ندت عةدتاً
بخشی یگر اش کنا ت بدانها پر اخنه نشده استت نظریهام ا
فاصلهام

برندا ند و ااید فقط

ا امة مسار خ انز ایوا کر ه بااند:

« مان تا یخی» بهفراخ

با اکلگارم این گ نه اش مان

م ض عت با شمانهام

ا باات ایران آغاش اد (هةانت  )221-241تا به معرفی «نسل اول مان تا یخین یسان»
برسد« :خسرومت شنوانیت نثرمت بدیع و صنعنیشا ه» (هةانت .)221

ماان ن یسندگان مان تا یخیت مسئلهام

جام گرفنن ااخ ابراهام شنوانی
تعوب برانگاا استت کةی بعدت لال این کا
خ

 )229قلةدا کر هاند؛ حال آنکه

کنا

ن انن مان (هةانت

ا فضل تقد وم

هم اهریا ه اةندت کلاد ا و کا او
1

اسنفا ه «اش قالب مان برام ت صاف مسائل سااسی وشگا » انسنه اده است .حال اگر
بهص تی جائی تر به هةان بخز نگاه کنامت بخشی یگر ا
که

آنوات چند مان که

ست

آن تشخاص می هام

نداانهاندت ذکر اده و بیثی مخنصر

با

جهودكُشان مانی اش و ان قاجا مطرح اده است (هةانت .)204-204

بهنر ب
شنوانیت

برام حذف این معنرضة ط النی اش ماانة این فصلت بیث
فصلی مسنقل یا ستکم

با

آغاش و اننهام بیث حاضر ص ت میگرفت.

این انیرافِ نخسنان اش م ض ع اصلیت یعنی مان تا یخیت باعث اده است
اش جه کشان سخن گفنه ا

ا امهت

که اش انیراف نخست هم و تر و تنها سنخات آن با

مسئلهت هةعصر ب نز با و م

مطالعه است.

1

نة نة یگر اش اینگ نه معنرضة بلند ا میت ان
این فصلت پساش صیبت

آثا

با

فصل « یگر ان اع مان» یافت.

افسانة طی زمان م سی نثرم (هةانت )031ت بیثی

با خ ا نامه ها مطرح اده است که تا سادن به این عبا ت ا امه مییابد« :م سی
نثرمت اسنان خ

ا برمبنام سفر یک میقق به باستوچها قرن پاز قرا

اه

بیثی با ساخنا و پژوهز تا یخ ا باات اسنانی ایران
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سفر به آینده اکل می هد»
جام

هم گ یی تشخاص ا ه که بیث خ ا نامه

ناامده است؛ شیرا بیث با تداعی گذانه اش سر گرفنه میا .

 .2-2-2عبار هايی كه در جاي خود نیامدهاند

منن کنا ت گاه با عبا تها و حنی صفیاتی وبه و میا یم که

جام خ

ناامدهاند .ویژگی مشنرک این سنهت منعلق ب ن آنها به فصلی مسنقل و با گتر
است .باشنر وقتهات به لال ذکر مسائل نظرم و بیث
عبا تها و صفیاتت قابلات قاد ادن

پاشانة تا یخیت این

با

مقدمهها ا ا ند یا بهسبب جةعبندم
و بهسب هةان قرا نگرفنن

میت ان آنها ا

بخز نناوهگارم م ض ع آو

جام خ ت آنها

مقایسه با سنة نخستت باشنر به تباان منن آساب ساندهاند .اش

ماان آنها هم چند نة نة بلند و ک تاه بدین ارحت خ
با

ذکرند:

«سفرنامه»ت ذیل « اسنانهام ؤیایی و علةی -تخالی» (هةانت )034-079

صیبت اده است؛ حال آنکه بهنر ب

این بیث باوج

ا تباطز با م ض عت فقط به

این لال سا ه که بر سفرنامه منةرکا استت ذیل هةان فصل میآمد و بدان ا جاع ا ه
فصل « اسنان ک تاه»ت «مرو م بر حکایتن یسی

میاد.

(هةانت  )099-091انوا اده است که باوج
بخز و نظایر آن

آغاش کنا

و

ا

کالساک ایران»

قرابت م ض عت چهبسا بهنر میب

این

بیث مرب ط به پاشانة نثر وایی فا سی میآمد و

مطالب بعدم به هةانجا ا جاع ا ه میاد.
اش ماان عبا تهام ک تاه ناا چند نة نه بدین ارح خ

ذکرند:

ماانههام فصلت ذیل عن ان «نسل و ن یسندگان مان تا یخی» (هةانت )209ت

پس اش بیث

با آثا هفت ن یسنده آمده است« :باز اش  21مان تا یخی

و ه [ ]4024-4040ن انه میا

این

که اغلب آنها تخالیتر اش نخسنان مانهام

تا یخیاند که عةدتاً با قصد آم شش تا یخ ن انه میادند» (هةانت )212؛

حالی که

واضح است بخز نخست اش این گاا ه که آما اولاة تیقاق ا به ست می هدت
میبایست

آغاش فصل و بخز پایانی آن

قسةت نناوهگارم قاد میاد.
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کةی جل ترت
«به ط

کلی

خالل بیث

باستاننامة علیمیةد فرهوای میخ انام:

با

مان تا یخی این و هت ان اع سیر و جا و و عامل اانس اش طریق

خ ا هام پاشگ یانه یا حض

جا وگرانت نقشی کا کر م مییابند» (هةانت .)279

این ناهةگ نیها مةکن است

نگاه نخستت چندان مشکلآفرین بهنظر نرسند؛ اما

م ا مت به اعنبا علةی کنا

ضر مضاعف می سانند؛ مانند این نة نه که اش

فصلی یگر برگایدهایم:
یباچة نخسنان مانهام تألافی:

7

کسروم اش ن یسندگان میخ اهد بهجام افسانهسراییت اش لارمها و جانباشمها و
پاک لیهام واقعی و تا یخی بن یسند؛ اما برام مانهام تا یخی ن انهاده ناا
ا شای قائل ناست؛ شیرا اشنظر او آنهات ح ا ث تا یخی با تیریف و تغاار
وایت اده و سبب گةراهی خ اننده میا (هةانت .)241
اما چند صفیة بعد آمده است« :کسروم مثل انیت اش مانن یس میخ اهد واقعات ا
قالب مان تا یخی آ مانی کند» (هةانت .)244

اکل حاضر اش این کنا ت هرچند به اباهتها و تفاوتهام بان آثا قت اده
استت

وهلة نخستت بهنظر می سد این اثر براسا

تداعی معانی ن انه اده و

ساخنا م قاق و نظا مند ندا  .این مسئلهت خ ت با گترین امنااشم است که بدین
سلب اده است.

ص تت اش برخی فصلهام کنا
 .4معیار انتخاب
هاچ جام کنا

بیث مات

م

است؛ اما بنابر منطق و ن ع اننخا

با معاا م برام گاینز آثا سخن گفنه نشده
آثا میت ان گفت معاا اننخا ت اهةات آثا است
3

که بدون تر یدت بیا تباط با اهرت آنها ناست .این معاا نهچندان منقن باعث اده
است آثا یا حنی و ههایی اش ا باات ما که کةنر به آنها ت جه اده و الجر
گمنا ترندت نااناخنه بةانند و این و باطل هةچنان ا امه یابد؛ مانند و قاجا که
کةنر مطالعه ام اساسی

با آن انوا اده است و با ت جه به این نااش و کافی نب ن

معاا اهرت آثا ت به ویژه

این و هت بهنر ب

آثا

و

قاجا با ت سعی باشنر

بیثی با ساخنا و پژوهز تا یخ ا باات اسنانی ایران
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بر سی میاد و صرفنظر اش هها نسخة خطی و ناا چاپهام سنگی و سربی که اش
ایر تیقاق بارون گذاانه ادهاندت 9به چند کنابی پر اخنه میاد که
ست

چاپ یا باشچاپ اده و بهآسانی

ب هاند و نظایراان

آمده است؛ بدین اماد که با ت جه به پاز گا ب ن کنا

سالهام اخار
هةان کنا

هم

حاضرت با این کا ت آن و

تسلسل اکسنه میاد و پژوهشگران بعدم آ ا آ ا این و ه و آن آثا

ا به سةات

میاناخنند؛ مثالً اش مکالمة سیاح ايرانی با شخص هندي ساد جاللالدین مؤیداالسال
(هةانت  44)011و هفتاد و دو مل

و شوخ مؤلفی ناانا ت

44

مارشاآقاخان کرمانی (هةانت  )011یا اده؛ اما اش شیخ

داستان سؤال و جواب حکیمانه يا رؤياي رستمالحکمات

حاجیبابا میرغضب اسةاعال میالتی و حنی کةی بعدترت مان تا یخی آقامحمدخان

قاجار اش حسانقلیمارشا سال

و در تختهپوالد علی انی سخنی بهماان ناامده است.

افاونبر اینت ن یسندگانی ذکر ادهاند که بهتعبارم میت ان آنها ا سرباشان ا باات
انست و ذکر آنان

کنابی بدین حومت

کنا با گان و سر ا ان تا یخ ا باات

(فن حیت )30 :4037ت عواب مینةاید؛ مثالً بعداش بیث

با

ساةان انش ت «اش

هةشهرم اوت مهان ت للی» صیبت اده است (مارعابدینیت )144-199 :4092؛ حال آنکه
ااید میاد اش هها نا یگر هم بهجام او یا ستکم

کنا ش یا کر .

 .3غلبة توصیف بر تحلیل
برخی فصلهام کنا ت تف ق عرضة اطالعاتت اعم اش نقلق لت آثا مننشراده

آن

م ض عت و ...بر تیلال یده میا  .برام ا امه ا ن بیثت سفرنامهن یسی ا که عن ان
یکی اش فصلهام کنا
حوم کنا

استت اننخا

میکنام .این فصل کةی باز اش باست صفیه اش

ا ا است و با این جةلهها آغاش میا  « :مان و تا یخ اش یرباشت

پا ندهام وایی نا یکی با هم اانهاند و بهاعنبا مت مان اش ل تا یخنگا م و
آمده است» (هةانت .)09

سفرنامهن یسی
این جةلهها

واقعت گشایشی است برام بر سی «سفرنامهن یسی بهعن ان مطرحترین

فر وایی عصر قاجا » (هةانت  .)04پس اش آن بهص تی اجةالیت نخسنان سفرنامههام
ن انهاده

این عصر معرفی و سپس به «اهةات سفرنامهها» پر اخنه اده و تباان
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و بخز «نقز آنها

مسئله

بادا م اجنةاعی» و «نقز آنها

ص ت گرفنه است .بخز اخار که باید هدف غایی این فصل ا
عن ان کلی بدین ارح ا  :نخستت «حض
«سفرنامهن یست مشاهدات اخصی ...خ

اوم

تود ا بی»

بر اانه باادت سه

منن» (هةانت )01؛ و ت

ا ...ا ائه می هد» (هةانت )07؛ س ت

«بیاعننایی سفرنامه ن یسان به مالحظات نثر سةی...ت سبکی صریح و سا ه پدید
میآو » (هةانجا).

پس اش آنت به پادایز مان «بهاکل سفرنامههام تخالی» پر اخنه اده است و
سپس سیاحی گويد (منس

به) ملکمخانت سیاحتنامة ابراهیمبیگ و مسالکالمحسنین

اش این منظر بر سی ادهاند (هةانت  )11-03و
فصل آمدهت به كتاب احمدت خاطرا

قسةت «خاطرهنگا م» که

هةان

عارف قزوينی و ايام

تاجالسلطنهت تاريخ حیا

محبس انی پر اخنه اده است (هةانت .)14-11

جام خ

هةة این اطالعات

مغننماند و بیتر یدت هاچ پژوهشی بدون وج

این آگاهیها کامل ناست؛ اما آیا پس اش خ اندن این فصل میت ان به این سؤالها
پاسخ ا  :سفرنامهها

اکلگارم اسنان فا سی چه نقشی اانهاند؟ آیا تةا اثرم

که سفرنامهها بر اکلگارم اسنان فا سی گذاانهاندت

هةان سه مؤلفه خالصه

میا ؟ 42اگر نن ان به این سؤالها بهص تی قطعی و کامل پاسخ ا ت تنها یک لال
وج

ا

و آنهم کم ب ن تیلال هام این بخز

مقایسه با عرضة اطالعات و به

تعبارمت ت صاف آن است.
صرفنظر اش برخی پژوهزها هةانند کنا اناسیهایی که
اطالعاتت م

آنها جةعآو م

نظر استت بساا م اش پژوهزها فقط با گر آو ن اطالعات و

طبقهبندم منظم آنهات پرت م تاشه به م ض ع م

بیث خ

افکندهاند و هةان مسئله

باعث وان ادن بساا م اش شوایام پنهانمانده و کا یابی پژوهزها اده است؛ اما
فصل «سفرنامهن یسی» اش پژوهز حاضر و با ت جه به اینکه

موة عت اصل این

تیقاق بر تیلال اسن ا اده استت بهعلت غلبه یافنن س یة ت صافیت پژوهز اش غنایی
که -بهشعم ما-

آن م

نظر ب هت و اده است.

بیثی با ساخنا و پژوهز تا یخ ا باات اسنانی ایران
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حالت فصلی یگر اش این کنا ت باعن ان «تأثار منقابل مطب عات و ا باات» ا بر سی
میکنام.

این فصلت البنه باشهم بهگةان مات نگاه ت صافی بر تیلال غالب است؛ اما

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

ت فاق چاست.

باز اش هفنا صفیهت یعنی باز اش  001برابر فصل «سفرنامهن یسی»ت حوم ا ؛
بهعالوهت

40

کل مبیث «سفرنامهن یسی»ت اش حدو باست اثر و ن یسنده سخن گفنه
حالی که تنها

اده است؛

هفت صفیة آغاشین اش فصل م

یک هم اش کل فصلِ «تأثار منقابل مطب عات و ا باات»ت
ن یسندگان صیبت اده است .علت این تفاوت
این م ض ع اد که این حوم شیا جائااتت

مطالعهت یعنی

با تعدا باشنرم اش آثا و
40

آما هرچه باادت نةیت ان منکِر
وضعات برابرت به تباان بهنر م ض ع

کةک میکند.
 .5تحول ژانرها يا معرفی نويسندگان
سالهام اخارت

فضام جامعة ا بی ما و بهویژه انشگاههات به مطالعة تا یخا باات

با اسنفا ه اش وشهام تاشه و قاعدهمند ت جهی خاص اده که حاصل آنت نگا ش چند
کنا

نظرم و اهگشا ب ه است.

یکی اش این آثا ت «بیت جهی به گر یسی ژانرها»

اشجةله «کاسنیهام وشاناخنی» قلةدا اده است« :طبقهبندم آثا ا بی

قالب ان اع

()Genresت ارط اولاه و اصلی برام گفتوگ با گر یسی ژانرهاست .هاچکدا اش
تا یخا بااتهام فعلیت طبقهبندم و گر یسی ژانرها تاحد یک مسئلة اصلی و غدغه
گسنرش ناافنه است» (ش قانیت .)19 :4033

جام بسی خ ایالی است که
تفاوت ژانرها ب ه و

تاريخ ادبیا

داستانی ايرانت اسا

م ا م هم ت فاقی نسبی حاصل اده است؛ اما

مسئله این است که چرا فقط « م ا م» ت فاق حاصل اده است و نه
پاسخ این سؤالت نسبنی مسنقام با تبعات کنا

اینوات

هةة م ا .

اش فصلبندم آن ا ؛ بدین ارح که

بخزهایی که ذیل فصلهام کنا ت «اثر» بهجام «ن یسنده»ت اسا
کنا

فصلبندمت

بر سی قرا گرفنهت

نشان ا ن گرگ نیهام ژانرم م فقتر ب ه است؛ مثالً

بخز

سال  / 3اةا 04

244

« اسنانهام پلاسی و جنایی» (مارعابدینیت )041-040 :4092ت پس اش بیث
سرچشةههام منأخر اینگ نه اسنان

آثا تألافی و ترجةهامت داروغة اصفهان

مسنعانالسلطانت خانم هندي لطفاهلل ترقیت پیرچاک هندي عبا
میةد مسع

بر سی ادهاند.

با

این خط سِارت

خلالی و قاتل كیس

با نا یک ب ن داروغة اصفهان به

سنت قصهگ یی ایرانیت و تالش ترقی و بهتبع او خلالی برام اسنفا ه اش نظرگاههام
مخنلف سخن گفنه اده است .هرچند
وایت عدول ادهت

تیلال اسنان میةد مسع ت اش بر سی اا

کلت این بخز

بر سی قرا ا هت م فقتر است.

41

حالت مثالی اش بخزهام ن یسندهمی

مقایسه با بخزهایی که ن یسنده ا مرکا
بیث

میآو یم .اسا

« اسنان ک تاه»

و بخز تدوین اده و بخز نخست که

که یک اشم اش حوم کنا

ا ا استت

اش آغاش تا سال  4024ا

برمیگار ت برمبنام ن یسندگان (جةالشا هت حواشمت نفاسیت

عل م و هدایت) اسن ا اده است (هةانت  .)100-091باوج
اش این بخزها که

آنها گرگ نیهام ژانرم م

ااا ههام پراکنده

برخی

نظر واقع اده استت گ یا این

بخزها هةانند اجاایی منفک اش این گرگ نیها تیریر ادهاند؛ 41مثالً ذیل «عل م»ت
معرفی آثا و افکا ن یسنده اسا

بیث قرا گرفنه استت نه ا تباط اثرم خاص با

موة عة آثا هما ش آن.

 .7تفاو هاي تاريخ ادبیا

داستانی ايران با صد سال داستاننويسی ايران

اینوات به این مسئله میپر اشیم که چرا تفاوتهام این کنا

با کنا

پاشان مؤلفت

یعنی صد سال اسنانن یسی ایرانت میل تأمل است.
نگاه نخست بهنظر می سد تاريخ ادبیا

هها کنا

یگر و اشاین ومت مقایسة آن با کنابی یگرت کا م باه ه خ اهد ب ؛ اما

با ت جه به جایگاه ن یسند اثر م

بیث و مرجعات وم

ایرانت تفاوتهام تالش اخار او با کنا
سناو هام پژوهز
است.

داستانی ايران هم کنابی است هةچ ن

با

اناخت اسنانن یسی

پاشانت نشان هند برخی اش آخرین

اسنان ایران و ن یدبخز جسنا هام تاشه

این ح شه

بیثی با ساخنا و پژوهز تا یخ ا باات اسنانی ایران

سال  /3اةا 04

بهط
ا
م

کلی میت ان گفت صد سال داستاننويسی ايران

که

244

این کنا ت نة م پر نگ

ا امه بهاخنصا ت جائاات آن ا بر سی میکنام .تفاوتهام اصلی کنا

بیث ما با صد سال داستاننويسی ايران ا میت ان به چند بخز بدین ارح

تقسام کر :

47

 .1-7فصلهاي تازه

تاريخ ادبیا

داستانی ايران با «شمانههام پادایز مان فا سی» آغاش میا

که واقعت

فنحالبابی است برام سه بخز بعدم به ارح ذیل که به تباان شمانههام پادایز
وت

اخنصاص یافنهاند :نخستت « اسنانهام بلند عاماانه» (هةانت )03-24؛

«سفرنامهن یسی» (هةانت )14-09؛ س ت «ترجةة اسنان» (هةانت  .)444-10این مسئله یکی
مقایسه با صد سال داستاننويسی ايران است؛ شیرا کنا

اش تاشگیهام این کنا

پاشان با «ا باات مشروطه» آغاش میا
ایشان سخن گفنه اده است؛ اما
عقبتر باشگشنه و

و طباعناً
کنا

آنت اش مراغهام و طالب فت و آثا

تاريخ ادبیا

داستانی ايرانت ن یسنده به

ع املی جستوج کر ه است که به خلق مان

ا باات

مشروطه منور ادهاند؛ عالوهبر اینت فصلهایی یگر هةانند «تأثار منقابل مطب عات و
ا باات» یا شیرفصلهایی مثل « مانهام ینی» اش یگر قسةتهام تاشه و مسنقل این
کنا

پاشان است .هرچند این فصلها عن انهایی تاشه بهاةا

مقایسه با کنا

میآیندت باید این مسئله ا
کنا

پاشان بهط

نظر اانه بااام که بساا م اش اجاام این فصلها
اانه و

پراکنده قرا

نشسنهاند؛ مانند آثا آقانوفی ق چانی که
داستاننويسی ايران

کنا

م

با

این کنا ت

یک فصل و کنا هم

پان ات نخسنان فصل اش صد سال

آنها صیبت اده (مارعابدینیت  )4477-4471 /4 :4034و

بیث مات بخشی اش شیرفصل « مانهام ینی»ت البنه با تیریرم تاشهت به این

م ض ع اخنصاص یافنه است (مارعابدینیت )071-070 :4092؛ هةچنان گفتار خوش يارقلی

اش ااخ میةد میالتی که
 )290 /4 :4034و

کنا

(مارعابدینیت .)074-012 :4092

کنا
م

پاشانت ااا هوا بدان پر اخنه اده (مارعابدینیت

بیث ما بهتفصال

با

آن سخن گفنه اده است
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این فصلهام تاشه

نناوة قرا گرفنن تیریرهام ن

ن یسندگان تاشه تشکال ادهاند.

کنا معرفی آثا و

هةان فصلت مقیم و مسافر ن اهلل اصفهانی (هةانت

 )010-012و سیاح نامة ژاک آمريکايی اش عبدالیسان آینی (هةانت  )072-074اش آثا م
هسنند که

کنا

پاشان نا آنها ناامده است.

 .2-7آثار و نويسندگان تازه

صد سال داستاننويسی ايرانت فقط نامی اش بساا م اش آثا و ن یسندگان آمده؛ مثل
شهرناز ییای ولتآبا م (مارعابدینیت )14 /4 :4034؛ اما

کنا

تاريخ ادبیا

داستانی

ايرانت بهتفصال بدان پر اخنه اده است (مارعابدینیت  .)041-040 :4092اشجةله
ن یسندگانی که به کنا

اخار افاو ه ادهاندت میت ان ااخ ابراهام شنوانی (هةانت

)201-229ت مارشا حسانعلیخان گلشن (هةانت )044-293ت مارشا میةدخان ج م
(هةانت  )047-041و گریگ

یقاکاان (هةانت  )042-047ا نا بر .

 .4-7تحريرهاي متفاو

بساا م اش مطالب کنا

داستانی ايران براسا

تاريخ ادبیا

کنا

پاشان پی یام

اده اند و البنه این مسئله با ت جه به وحدت م ض عت عواب ناست؛ اما

بساا م اش

م ا ت این اننقال مطالب و مفاهام با گرگ نی هةراه ب ه است؛ چنانکه میت ان آنها
ا تیریرم تاشه اش مطالب پاشان انست .نخسنان مسئلهام که
یده میا ت خالصه ادن آنهاست که البنه

تفاوت این تیریرها

این ایواشت نکنههایی تاشه هم بهچشم

میآیند؛ مثالً تیلال ه -واش هصفیهام بوف كور

صد سال داستاننويسی ايران

تاريخ ادبیا

داستانی ايرانت به چها صفیه

(مارعابدینیت )449-447 /4 :4034

کنا

کاهز یافنه است (مارعابدینیت )023-020 :4092؛ اما بخز تاشه و تةایابخز این تیلال
ن ت چند خط پایانی آن است که

آنوا ن یسنده ک ااده تا نسبت ماان بوف كور با

مانن یسی پساش این اثر ا نشان هد« :تا پاز اش صا ق هدایتت مانت وسالهام برام

سفرنامهن یسی یا ایرا خطابههام تا یخی و اجنةاعی ب ؛ اما با ب ف ک
43
شیبااناخنی مان ناا ت جه اد» (هةانت .)027

به جنبههام
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 .6نکتهها و كاستیها
تاريخ ادبیا داستانی ايران ذکر خ اهام کر که

این قسةتت م ا م ا با کنا

برطرف ادن آنها بر غنام تیقاق میافااید.
 .1-6جملههاي كلی /جملههاي بیمأخذ

هر پژوهز ا میت ان به سه سنة کلی تقسام کر :

عبا تها و جةلههام م ج

این گاا هها یا اش بدیهاات م ض ع تیقاقاندت یا برمبنام پژوهزهام پاشان اسن ا
هسنند و یا حاصل تأمل و تیقاق پژوهشگرند؛ اما
با عبا تها و گاا ههایی م اجه میا یم که

کنا

تاريخ ادبیا داستانی ايرانت

هاچیک اش سه سنة باال نةیگنوند و

اش آنوا که ن یسنده ناا آنها ا تیلال نکر ه استت باشنر به عبا تهام کلی اباه

ادهاند 49.مثال « :ت جه به نقز تقاه
تفاوت اا

پر اخنن به واقعات

سنت ایرانی و اعنراف

سنت مسایی ناا

ک

مان ا وپایی و مان فا سیت مؤثر خ اهد ب » (هةانت

)24؛ هةچنان:
او [مسنعانالسلطان] اش اگر هام قصههام عاّا م مثل اسکند نامهت بهر شیا م بر ه
است و منکی بر کهنالگ م آنهاست .وم اش تغاار چهر اخصاتها که اینگ نه
قصهها بساا ایج استت با ها اسنفا ه میکند .تغاار چهره اش بنمایههام اسنان پلاسی
و معةایی جدید هم هست (هةانت .)043

با ت جه به این نة نههات سؤال این است که اش بند نخستت تا چه حدت مفه می قاق
ذهن مخاطب اکل میگار یا

بند یگرت چند م

تأملانگاا یده میا

که

خ انند جدم ا بهسةت مطالعة منابع و بیث باشنر س ق می هد.
 .2-6اِشکالها ،غلطهاي تايپی و...

هةانند هر پژوهز یگرت

کنا

تاريخ ادبیا

داستانی ايران ناا برخی ااکالها اعم

اش چاپی و ...یده میا ند که برخی اش آنها ا ذکر میکنام:
بیث مات خالصهکنند طوطینامهت میةد قدیرم انسنه اده است
کنا م
(هةانت )21؛ حالی که «قدیرم» اانباه و اکل صیاح آن «ساد میةد خداوند
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صاحب قا م» است 24.هةچنانت فرج بعد از شد ترجةهام اش اب علی میسن قاضی
[تن خی] و شمان ص ت گرفنن ترجةهت سال 030ق ن انه اده است (هةانت )093؛
حال آنکه تن خی ( 030-029ق) ن یسند منن عربی کنا ب ه و این اثر سه سده بعد
اش ومت به فا سی ترجةه اده است (آذ ن شت .)797 :4094
تا یخ ت لدهات مرگها و اننشا کنا ها ناا نظار این ایرا ها یده میا ؛
هةانند تا یخ ت لد شینالعابدین هنةا و علی ااراشپ (اان .پرت ) که م اولت
و ت سال 4271
م
سال  4072بهجام سال ( 4272مارعابدینیت  )419 :4092و
24
بهجام سال  4231ج اده است (هةانت 217؛ مارعابدینیت  .)472 :4031نة نة یگر این
است که سال اننشا من هم گريه كردهام ا  4044انسنهاند (مارعابدینیت )002 :4092؛
11
حالی که این اسنان اش اانا هم اسفند  4044تا پنوم خر ا سال بعدت
اةا هت صفیات س شفق سرخت و بالفاصله خر ا  4042بهاکل کنا مننشر
اد.
عالوهبر اینهات م ا م تر یدبرانگاا هم یده میا ند؛ هةانند تصیاح ديوان
ااعا ان م بههةت جةال اهران 22یا م ا م که میاد آنها ا بهص تی قاقتر
آو و یا اندک آگاهیام به آنها اضافه کر و بدین ص تت گامی هرچند ک چک به
جل بر اات؛ مثالً اننشا «نةایزنامة ن آو انة» بقیه از صفحة اول اش حسن ااروانیت
مولة علم و زندگی ذکر اده (هةانت  )471که هرچند صیاح استت نباید فرام ش کر
20
خروس جنگی مننشر اد.
این نةایزنامه نخسنان با
با مسنعانالسلطانت ن یسند داروغة اصفهان ن انهاند« :جستوج م ما برام
ستیابی به شندگینامة کاظم مسنعانالسلطان ه ای یان به جایی نرساد» (هةانت پان ات
 . )047اطالعات ما با این اخص اندک است؛ اما میت ان این نکنه ا افاو که بنابر
مُهر نامهامت وم تا سال 4020ت یعنی حدو باست سال بعد اش اننشا داروغة اصفهانت
شنده ب ه است (مهدومت .)230 :4033
داستانی ايران و پژوهشهاي بعدي

 .8تاريخ ادبیا

پژوهزهام ا بی ناا هةانند هر پدید فرهنگی یگرت
مییابند .کنا

م

ط ل شمانت تک ین و تکامل

بیث ما با ت جه به غنا و ت انی که ا ت میت اند به سنگبنایی

بیثی با ساخنا و پژوهز تا یخ ا باات اسنانی ایران
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م ض عی برام

تیقاقی مسنقل قرا گار .
 .1-8آثار و ادبیا

گذشته با تکیه بر دورة قاجار

انشگاههام ما جدم گرفنه نشده است و
مطالعه با ا باات و قاجا ت هاچگاه
اشاین ومت آگاهی ما با این و ه نسبت به منابعی که با آن وج ا ت بساا
حال حاضرت اش
اندک و ناچاا است .باوج تالشهام ص تگرفنه تا امروشت
20
بساا م اش من ن اساسی این و ه و حنی و ههام بعد میرو ماندهایم.
ایران
این ضعف اناختت بهویژه وقنی به بیث با اکلگارم ا باات ن
و قاجا ت هم سنت ا بی گذانة ما امندا یافنه و
می سامت عةاقتر می ا ؛ شیرا
این حافظة فرهنگی بی تر ید گاینز آثا برام ترجةه مؤثر ب ه است و هم
مرحلة بعدت ترجةهها بر این سنت اثر گذاانهاند .به هر حالت هةانگ نه که پازتر ذیل
نناوة ت جه به این نااشت اشنظر
عن ان «فصلهام تاشه» گفنامت ن یسنده این کنا
شمانیت به عقبتر باشگشنه و با این کا ت واقعت گامی به جل بر اانه و ژانرهام
کهن تر ا بر سی کر ه است .اینوات به ذکر و ژانر مهم بسنده میکنام که هریک
21
بهگ نهامت سالها بر ا باات ما اثر گذاانهاند.
 .1-1-8قصههاي عامیانه

کنا تاريخ ادبیا داستانی ايرانت با ها اهةات قصههام عاماانة فا سی
اکلگارم مان و به ویژه مان تا یخی ذکر یا بر آن تأکاد اده است (مارعابدینیت :4092
07ت 222ت 221ت  231و  .)047هةان گ نه که این کنا آمدهت این تأثار فراتر اش مان
اسنانن یسی ما یده میا (هةانت  .)01باوج
تا یخی است و تا هههام بعدت
سالهام اخارت هن ش پژوهز با
ت جه پژوهشگران به این ااخه اش ا باات
ا باات عاماانه 21و بهویژه ا تباط آن با اکلگارم اسنان فا سی ضرو ت ا .
 .2-1-8سفرنامهنويسی

کنا

م

بیث مات چندین با

وایی عصر قاجا و تأثار آنها

با اهةات سفرنامهها بهعن ان مطرحترین فر
پادایز اسنان فا سی صیبت اده است .تا امروشت
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با سفرنامههام نگاانهاده با م ض ع سفر هام ایراناان یا فرنگاان به ایرانت

عالوهبر ح شههام تصیاح و ترجةهت معط ف به مطالعات مر اناسی ب ه است و
سفرنامه ها باشنر اش این جهت که باعث آانایی ایراناان با فرنگ ب هاندت
بر سی ادهاند تا بهعن ان ژانرم مسنقل و اثرگذا

پادایز اسنان فا سی.

27

حاااه

 .2-8ترجمه در دورة قاجار

با

اطالعات ما

این جریانت بهمد پژوهز کریسنف باالییت باشنر اش یگر

جریانهاست .اثر وم خ اهناخ اهت بر پژوهزهام بعد اش خ
بیث ما مؤثر واقع اده و
بر اات و با

غنام آنها نقز اانه است .حال میت ان گامی به جل

نظر گرفنن نخسنان ترجةهها و ویژگی آنهات و مقایسهاان با سنت

ا باات فا سی

و ترجةهت به اباهتهایی که شمانهساش اننخا

ادهاندت پر اخت؛ و با ت جه به تفا قهات به
ا باات بعد اش خ
 .4-8مطبوعا

و اشجةله کنا

م

و ترجةة آن آثا

کی تاشه اش تأثار این آثا ترجةهاده بر

ست یافت.

دورة قاجار

جریانها و گرگ نیهام ا بی هاچگاه بهص ت ا توالی و بدون پشن انه آغاش
نةیا ند و بیتر یدت مارایی ژانرهام کهن و شایایی آنها اش تلفاق با یگر ژانرهات
بدون طی مسار اتفاق نةی افند .ا باات فا سی هم اش این قاعده مسنثنا ناست؛ اما
ما اش اکلگارم ژانرهام تاشه

و قاجا که به نةایزنامهت مانت اسنان ک تاه و

اعر ن میانوامدت کامل ناست .یکی اش مهمترین منابعی که اِاکالهام ما
ا برطرف میکندت نشریههام این عصر است که کةنر
قرا گرفنهاند.

23

ک

پژوهزهام ا بی م

این شمانه
ت جه

 .3-8دگرگونیهاي ژانري

بخز آخر که واقع میت اند وجه تةایا گاا شهام تذکرهمآبانه با تا یخ ا باات
باادت ت جه به گرگ نیهام ژانرهاست .با این م ض ع پازتر صیبت کر یم و
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اینوا فقط تأکاد میکنام بدون این نگاه نةیت انام به کی ست اش ا باات این
ایران برسام .چنان پژوهشی بیاکت بدون ست سی به
عصر و پادایز ا باات ن
بیثت کامل نخ اهد ب و البنه حال حاضرت ااید
مننهام مخنلف اش و م
سالها با انوا چنان پژوهشی فاصله اانه بااام.
 .9نتیاله
میا  .این
بیاکت تاريخ ادبیا داستانی ايران مرجعی قابل اعنةا و مهم میس
اهةات اش س ییت به خأل پژوهزهام عالةانه این ح شه و اش س م یگرت به غنات
جامعات و ن آو مهام این اثر مقایسه با یگر پژوهزها باشمیگر ؛ عان حالت
این کنا ت هةچ ن هر اثر مهم یگرت سنگ بنایی است برام پژوهزهام بعدم.
پینوش ها

 .1این کنا تیریرم تاشه است اش و کنابی که پازتر مننشر اده:
طرح تط مضامان ا باات
این اثر برمبنام پژوهشی اکل گرفنه است که چا چ
اسنانی گروه ا معاصر فرهنگسنان شبان و ا فا سی ص ت گرفت .حاصل کا
و جلد تیت عن ان سار تی ل ا باات اسناتی و نةایشی ( 4037و  )4094بهچاپ
ساد (مارعابدینیت .)40 :4092
مهمترین تغاار کنا حاضرت حذف واژ «نةایشی» اش عن ان کنا و بهتبع آنت بخزهام مرب ط به
این ح شه اش منن کنا است :و بخز «نةایز» (مارعابدینیت  )23-40 :4037و «نةایز عصر
ضاااه» (هةانت  )441-94اش جلد نخست و «نةایز» (مارعابدینیت  )14-07 :4094اش جلد و ؛ البنهت
این پژوهز اش غنام بخزهام یگرت کةنر بهرهمند ب  .عالوهبر اینت برخی
بخز «نةایز»
بخزها ناا هم ا غا ادهاند و ااید بهنرین نة نه اش آنت فصل «تأثار منقابل مطب عات و ا باات»
کنا حاضر بااد که خ اش چند قسةت تشکال اده است .نخستت نشانی صفیات چاپ پاشان
چاپ اخار ا قاد میکنام« :تأثار منقابل مطب عات و ا باات تا 4044ش»
و سپس باشنشر آن
(مارعابدینیت  33-74 :4037و  )421-440 :4092و «تأثار منقابل مطب عات و ا باات عصر ضاااه»
جلد و
(مارعابدینیت  420-441 :4037و )409-421 :4092؛ بخشی اش «مطب عات و ا باات»
هةان جلد
(مارعابدینیت  20-24 :4094و )412-409 :4092؛ بخز آغاشین «پاو قین یسی»
(مارعابدینیت  444-90 :4094و  )414-412 :4092و بخز پایانی «مطب عات و ا باات» (مارعابدینیت
 01-20 :4094و  .)479-414 :4092این اا ه هةچنان کنا یده میا ؛ مثالً بخز باقیمانده اش
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«پاو قین یس» (مارعابدینیت )441-444 :4092ت بخز پایانی اش « مان تا یخی»
(هةانت  )239-213و بدین ص تت به انسوا کنا کةک کر ه است.
پازتر جلسهام که آذ ماه  4037اهر کنا مرکام برگاا ادت کنر حقانا ت کنر
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
استت ما بر سی خ اش ذکر وبا آن مسائل پرهاا
ست
و پاسخ به آنها فضام مواشم
کر هایم.
سال 4077ت جلد
سال 4011ت جلد و آن سال 4013ت جلد س
 .2جلد نخست اش این کنا
سال  4030و تیریر تاشه اش و جلد نخست آن ناا سال  4077مننشر اده است.
چها
 .0شیرا بساا م اش پژوهشگران ج ان پس اش یدن اثرم آن ح شهت اه ا فنه تص میکنند؛ بهویژه
وقنی کا حاصلِ پژوهز فر م ا ام صالحات بااد؛ حالی که هاچ پژوهشی حرف آخر ا
نةیشند و هر پژوهز ن اهی تاشه ا برابر میققان بعدم میگشاید.
 .0چه آنها که بهط مسنقل به اینگ نه اش مان پر اخنهاند :مانند رمان تاريخی اش میةد پا سانسب و
ردّ پاي تزلزل اش کامران سپهران و چه کسانی که کنا یگر جریانهات به این ح شه ناا ت جه
کر هاند (کامشا ت .)37-74 :4030
 .1پازاش اینت پایهگذا ان نثر جدید فا سیت شهريار هوشمند ا مان تا یخی خ انده است (هةانت .)31
ناست؛ اما تا آنوا که بهیا ا یمت جهودكشانت برخالف نامزت با
ست
 .1این کنا اکن ن
«یه یان» چندان ا تباطی ندا و آنت اش ماان اقلاتها بازاش هةهت به باباان پر اخنه اده است.
 .7این فصل هم با مقدمهام آغاش و ا امة آنت بدون هاچ تفکاکی به بیث با یباچههام گ ناگ ن
پر اخنه اده است که بنابر ساخنا فعلی خ کنا میاد آنها ا قالب از یا هفت بخز
طبقهبندم کر .
 . 3با ت جه به بیثی که ا امة مقاله خ اهد آمدت بر سی گرگ نی ژانرها که ظاهراً هدف یا یکی اش
هدفهام اصلی کنا ب هت م ا بساا ت اش کان ن ت جه و مانده است؛ شیرا اهرت -که
گرگ نی ژانرم
عان حال مفه می نسبی است -و حنی عل هنرم آثا ت لالی بر اهةات آنها
ناست؛ مثالً بوف كور هاچگاه آنگ نه که آثا مشفق کاظةی یا میةد حواشم بر اسنانن یسی
و خ اثر گذاانهاندت بر اسنانن یسی و ان خ مؤثر نب ه است.
 .9برآو ه ادن این خ اسنه ا اش تیقاق حاضر نةیت ان اننظا اات و بدین منظ ت نگا ش آثا و
سالههام منعد الش است .ا امة مقالهت به این م ض ع باشخ اهام گشت.
 .44یک چاپ سنگی و یک چاپ سربی که اش این کنا یدهایمت نا ن یسنده ج نشده است؛ اما
مقدمة چاپ اخار اش این اثرت ن یسنده ا نه ساد جاللالدین مؤیداالسال ت بلکه برا ش ساد
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ا ساد

حسن کااانی انسنهاند (مارشاصالحت  .)49-43 :4034احةد مناوم ناا ن یسند کنا
حسن تقیشا ه معرفی کر ه است (مناومت .)073-077 /4 :4070
 .44این کنا ا هم ن انة ساد حسن کااانی انسنهاند (هةانت .)47
 .42اش بیث با همپ اانی یا ستکمت قرابت «حض اوم منن» و «سفرنامهن یست مشاهدات
اخصی [ ]...خ ا [ ]...ا ائه می هد» و نامشخص ب ن حدو و ثغ تأثار سفرنامهها سا ه
ادن نثر فا سی صرفنظر میکنام.
 .40با اهةات نشریههام این و هت پس اش این سخن خ اهام گفت؛ اما اش منظر اسنان و مقا
مقایسه با سفرنامهن یسی میت ان گفت ژانر اخار بهگ نهام ژ فتر بر پادایز اسنان فا سی اثر
گذاانه است؛ عالوهبر اینت با ها پژوهز حاضر ناا بر اهةات سفرنامهها بهعن ان «یکی اش
منداولترین اا ههام وایی اسنانن یسی» جهان و ناا ا باات ایران سخن گفنه اده است
(مارعابدینیت 041 :4092ت  034-079و .)100
 .40یکی اش الیل این تفاوتت وج تاريخ جرايد و مال ايران اش میةد صد هااةی و منابعی یگر
است که با بساا م اش مطب عات این عصر ن انه ادهاند؛ حال آنکه با سفرنامهن یسی
است .پین ات پاشانت با اهةات سفرنامهها
ست
ایران کةنر منبع قابل اعنةا م
اکلگارم اسنان سخن گفنهایم .حال اینوا که بیث کةات مطرح میا ت آیا میت ان گفت
تعدا سفرنامههام این و ه اندک ب ه است؟ ایرج افشا ( )14 :4077سفرنامههام سدههام
انسنه و اطالعات کنا اناسی ویست سفرنامة برگایده پس
واش هم و ساا هم ا پانصد م
اش سال 4244ق ا به ست ا ه است (هةانت .)14
 .41بیتر یدت معرفی چند نة نه اش ترجةههام اسنانهام پلاسی مرب ط به اواخر و قاجا
(مارعابدینیت )047-041 :4092ت نخسنان قد است و بدون بر سی این ترجةهها و «اگر هام
قصههام عاا م مثل اسکند نامه» (هةانت  )043نةیت ان با اکلگارم این ژانر ا باات
فا سیت به اناخنی کامل ساد.
 .41هرچند وش نگا ش این پنج بخز یکسان ناست« .جةالشا ه»ت بهص تی بساا م جا به
آبشخ هام اسنانی و « ئالاسم اننقا م» او پر اخنه اده که « هدایت» تداو یافنه است (هةانت
 .)141بیث با «حواشم» ناا سعی اده است « اسنانهام ابهمقالهام یا قطعههام ا بی
آثا یگران نشان ا ه ا (هةانت )143-147؛ اما این مطالب پراکنده و
ناصیانة» او بهاخنصا
کلی بههاچ وم نةیت انند تی ل یک ژانر یا شیرااخههام آن ا نشان هند.
 .47اش موة عة آثا م که ذیل «موة عة ا معاصر فا سی» فرهنگسنان شبان و ا فا سی مننشر
ادهاندت چند م بهص ت مسنقام یا غارمسنقامت م ض عی نا یک با پژوهز م بیث ا ند
و نکنة جالب این است که این کنا ت به هاچیک اش این آثا کةنرین ت جهی نشده است.

نا یکترین این آثا به تاريخ ادبیا

داستانی ايران عبا ت است اش :معرفی و بررسی آثار داستانی
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و نمايشی از  1251تا  1411شمسی ()4037ت ن انة حسان مرتضایاان آبکنا  .این کنا ت  20اثر
بیث ناا بر سی ادهاند .این بیت جهی
معرفی اده است که باشنر آنها پژوهز م
آثا م هةانند رسالة مکاتبا مقیم و مسافر و علی عمو چنین گف  -که منابع یگر اشجةله صد سال
داستاننويسی ايران با آنها سک ت کر هاند -یا آثا م هةانند داستان شگف و سرگذش يتیمان
که حنی تاريخ ادبیا داستانی ايران ناا بر سی نشدهاندت خ تأمل باشنر است.
این کنا ت بیث با ت جه به «جنبههام شیبااناخنی مان» پساش بوف كور ا امه ناافنه است.

.43

تر یدم وج
کنا

ندا

که آغاش مان مد ن

ایران ا بوف كور انسنهاند؛ اما هةانگ نه که

این

هم آمده استت بوف كور چند هة بعدت آ ا آ ا اناخنه و معرفی اد (مارعابدینیت :4092

ویکر ا .
شمان خ نةیت انسنه است باعث بروش چنان تغاارم
 )020و این کنا
با تیریرهام تاش کنا ت این نکنه ا اضافه میکنام که این تیریرها فقط کلاات خالصه
نةیا ند و حنی آنهات م ا م جائی ناا تغاار کر هاند؛ هةانند تغاار نا «علیاصغر اریف
اشم» (مارعابدینیت  )11 /4 :4034به «علیاصغر اریف تهرانی» (مارعابدینیت .)044 :4092
هرچند ص تهام «اریف اشم تهرانی» (هةانت  )014یا «اریف» (هةانت  )403هم کنا
یده میا ت بااینکه فهرست مشا ( /2 :4012سن ن  )0403هم یک با نا وم با پس ند
«طهرانی» آمده استت باشنر آثا اسنانی و حنی غار اسنانی وم هةانند مظاهر تصرف عدوانی و
ما ب هاندت «اریف» امضا کر ه و یکی و م هم «علیاصغر نشاد
ست
نوشکفتهها که
اریف» آمده است؛ مانند هماي و همايون (اریفت .)4 :4041
 .49پژوهز حاضرت این عبا تها اندکاند و اشاین ومت اش باان آنها بخشی مسنقل اجننا
کر یم.
ا  .عا ف ن ااهی ()4040 /2 :4094
تا یخ حاات قا م ابها وج
برخی منابعت
.24
گذات وم ا سال 4401ق 1-4101 /و فنحاهلل مونبایی ( )072 :4094شمان نگا ش کنا
ا «اواخر قرن هودهم ماال م» انسنه است.
 .24اةس لنگرو م ( )000-200 /4 :4034تا یخ ت لد اان .پرت ا که با وم مالقات کر هت « و
مماه 4231ش ».انسنه است.
 .22میةد بارسااقی ( :4031هفت) نا وم ا فهرست «همکالسان» خ « سال و و س
اعبة شبان و ا باات فا سی انشکد ا باات انشگاه تهرانت طی سالهام تیصالی  4024-4024و
 4022-4024اةسی» آو ه است؛اما به ديوان انوري تصیاح جةال اهران یا جةالالدین خطابی
ن انهام که حسانعلی مالحت اش بسنگان نا یک اوت با آثا و
ن م ست ناافنام.
ست
شندگیاش تنظام کر ه ناا نا این اثر ذکر نشده است .این ن انه اش معدو آگاهیهام
با اهران است (مالحت  -3 :4019هشت).
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 .20تا یخ نةایز ایرانت نةایزنامهن یسی با قد ت و عان حالت گمنامیِ حسن ااروانی یده
نةیا و بیتر یدت بر سی آثا او میت اند کی یگرگ نه اش پادایز نةایز مد ن ایران به ست
هد.
 .20امنة بیث ا ک تاه بگاریم و اش سخن با آثا منفکران تأثارگذا م هةانند مارشاآقاخان کرمانی
که بنابر مالحظاتیت بساا م اش آثا اان وم چاپ ندیدهاندت صرفنظر کنامت اش من ن منث هم
بگذ یم و تنها نظر اانه بااام که هن ش ما مننی کامل اش نسام اةالت عا ف قاوینی و حنی
ست ندا یم؛ و اش تقی فعتت جعفر خامنهام و اةس کسةایی جا ااعا م که
مارشا عشقی
بهت اتر نقل ادهاندت چاام ندیدهایم .پرواضح است که سادن به اناخنی قاقتر اش این ااعران و
جریانات اعرم آن عهدت بدون اخناا اانن این من نت غارمةکن است.
 .21بدیهی است که جا این و ژانر مهم و اثرگذا ت ان اعی یگر هم وج ا ند که هریک اش آنها
اایسنة ت جه و بر سیاند؛ مانند خ ا نامههات و مکالةههام پاروان ا یان و فرقههام گ ناگ ن.
 .21باوج تالشهایی که انوا اده استت هن ش بساا م اش قصههام عاماانة ما مننشر نشدهاندت
ست ناستت تیریرهام مخنلف و نسبت آنها با یکدیگر موه ل
کنا اناسی کاملی اش آنها
ماندهاند و . ...هریک اش این م ا ت خ ت م ض عی مسنقل برام تیقاق است؛ تیقاقی که ننایج آن
میت اند پایه و اسا تیقاق با این قصهها و اکلگارم اسنان فا سی بااد.
 .27حنی

معرفی چها سفرنامة ذکراده

با چراغ و آينه هم جا معرفی نخست که مسار طالبی

«اشلیاظ اانةال بر لغات فرنگی» (افاعی کدکنیت  )400 :4094و مسار تی ل اعر فا سی
بر سی ادهت این نگاهت مسلط است .بنیادهاي نثر معاصر فارسی اش معدو پژوهزهام سالهام اخار
است که آنت بهص تی مسنقل با سفرنامهها و «نقز آن تی ل نثر» فا سی صیبت اده
است (قبا مت .)10-29 :4030
 .23پازتر هم با این خأل سخن گفنه اده (حقاقیت  )41 :4033و اش معدو پژوهزهایی که
آنت به مطب عات این عصر اندک ت جهی ادهت سیر رمانتیسم در ايران است (جعفرمت .)79 :4031
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 آذ ن شت آذ تاش (« .)4094فرج بعداش ادت»فرهنگسنان شبان و ا فا سی .ج .0صص.799-791
 افشا ت ایرج (« .)4077سفرنامههام فا سی تا وشگا اسنقرا مشروطات :گ نهها وکنا اناسی گایده» جشننامة استاد ذبیحاهلل صفا .بهک از میةد ترابی .تهران :اها .
صص.32-01
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 باالییت کریسنف ( .)4077پیدايش رمان فارسی .ترجةة مه ش ق یةی و نسرین خطاط.تهران :معان -انوةن ایراناناسی فرانسه ایران.
 جعفرمت مسع ( .)4031سیر رمانتیسم در ايران .تهران :نشر مرکا. حقاقیت فرشا ت منص ثروت و میة عبا یان (« .)4033نقد کنا سِار مانناسم ایران».كتاب ماه ادبیا  .ش .21صص.49-0
 بارسااقیت میةد (« .)4031پاشگفنا » .تقريرا استاد بديعالزمان فروزانفر .تندن یسیتمقدمهت ح اای و فهرستهام میةد بارسااقی .تهران :خوسنه.
 ش قانیت مهدم ( .)4033تاريخ ادبی ايران و قلمرو زبان فارسی :تطور و دگرديسی ژانرها تامیانة سدة پنالم .تهران :سخن.
 اریفت علیاصغر ( .)4041هماي و همايون .تهران :مطبعة مولس. افاعی کدکنیت میةد ضا ( .)4094با چراغ و آينه .تهران :سخن. اةس لنگرو مت میةد ( .)4034تاريخ تحلیلی شعر نو .تهران :نشر مرکا. فن حیت میة ( .)4037نظرية تاريخادبیا  .تهران :سخن. قبا مت حسانعلی ( .)4030بنیادهاي نثر معاصر فارسی .تهران :پژوهشکد عل انسانی واجنةاعی جها انشگاهی.
 کامشا ت حسن ( .)4030پايهگذاران نثر جديد فارسی .تهران :نشر نی.دانشنامة زبان و ادب فارسی .تهران:
 مونباییت فنحاهلل (« .)4094ضااءالدین نخشبی»فرهنگسنان شبان و ا فا سی .ج .0صص.072-074

 مشا ت خانبابا ( .)4012فهرسبراساس فهرس

كتابهاي چاپی فارسی از آغاز تا آخر سال 1435

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

 مالحت حاسنعلی (« .)4019مقدمه» .رقص بر ساحل و بارگاه خیال .تألاف جةال اهران.[بیجا][ :بینا].
 مناومت احةد ( .)4070فهرستوارة كتابهاي فارسی .ج .4تهران :انوةن آثا و مفاخرفرهنگی.
 مهدومت اصغر ( .)4033القاب و مناصب عصر قاجاري و اسناد امینالضرب .تهران :ثریا. مارشاصالحت غال حسان (« .)4034مقدمه» .مکالمة سیاح ايرانی با شخص هندي .تألافسادحسن کااانی .تهران :ک یر.
 -مارعابدینیت حسن ( .)4034صد سال داستاننويسی ايران .ج 4و  .2تهران :نشر چشةه.
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