آسیبشناسیدورةتکوینادبیّاتداستانیایرانومصر 


حبیباهللعبّاسی* 

شهرهمعرفت** 



چکیده 
دورة مشروطه در ایران و عصر نهضت در مصر ،روزگار تحوّالت سیاسی ،اجتماعی،
تاریخی و ادبی بود .از جمله تحوّالت ادبی این روزگار ،آفرینش گونههای جدید داستان
بود .پیدایش اندیشههای تجدّدخواهانه ،شکلها و گونههای تازهای را در ادبیّات داستانی
آفرید و این گونه های جدید ،جریان تجدّد را شدّت بخشید .جریان ادبیّات داستانی در
هایبسیاریشدودرمعرضآسیبهایمختلف


روزگارمعاصر،دستخوشفرازونشیب
قرارگرفت.اینآسیبهادردورةتکوینادبیّاتداستانیایرانومصرنمودبیشتریداشت.

،بهآسیبشناسیادبیّاتداستانیایرانو

درایننوشتار باپژوهشیدرتاریخادبیّات داستان
وانواعاینآسیبهاموردبررسیو

مصردردورةمشروطهوعصرنهضتپرداختهشده
تبیینقرارگرفتهاست .

واژه های کلیدی  :تاریخ ادبیّات ،مشروطه ،نهضت ،ادبیّات داستانی ،آسیبشناسی ،ایران،
مصر 
______________________________
*استادزبانوادبیّاتفارسیدانشگاهتربیتمعلّمتهران 
**دانشجویدکتریزبانوادبیّاتفارسیدانشگاهتربیتمعلّمتهران 

مقدمه 
نظریههای داستانی جدید ،در
جریان ادبیّات داستانی مسیر پر فراز و نشیبی را پیمود  .
سرزمینهایشرقی،ازجملهایرانومصراز

غربپدیدآمدوبهکشورهایدیگرراهیافت.
اینآشناییزمینههایتجدّدگراییرا

دورانپیشامشروطهوپیشانهضتباغربآشناشدند.
صههای سیاسی -اجتماعی -ادبی در
در شرق پایهریزی کرد و موجب تحوّل در عر 
کشورهایشرقیگردید.دردورةمشروطه1وعصرنهضت،2جریانتجدّدگراییادامهیافت.
ادبیّات داستانی جدید نیز که در این روزگار در حال شکلگیری بود ،در شکل و محتوا
نخستیننمونههایداستانیجدیددراین

دگرگونشد.ایندگرگونیتحتتأثیراروپابود .
روزگارترجمهونوشتهشد .
گونههایجدیدداستانبهجامعةادبیایرانو
ورودتقریباًهمزمانوسیرنسبتاًمشابه 
مصر ،مشابهت های بسیاری را در ادبیّات داستانی این دو کشور آفرید .ابتدا مترجمان با
زمینههایآشنایینویسندگان شرقیرابااینآثارفراهمآوردند؛
ترجمةآثارداستانیغرب ،
استاننویسان که از طریق ترجمههای داستانی با این نوع ادبی به معنای جدید آن
سپس د 
درگونههایمختلفداستان،دست

آشناشدهبودند،بهتقلیدازاینآثارپرداختندوسرانجام
بهآفرینشزدند .
درپیمودناینمسیر،ازترجمهبهتقلیدوازتقلید بهآفرینش ،ادبیّاتداستانیدچار
بیشازدیگردورههابا

آسیبهایگوناگونیشد.جریانادبیّاتداستانی،دردورةتکوین 

؛آسیبهایساختاریومعنایی،بادالیلسیاسی -اجتماعی -ادبیکهدر

آسیبروبروبود
ادامهانواعآنبهتفصیلخواهدآمد .
باگونههایجدیدداستان،انواعوعللآن 

الف-مخالفت
گونههای جدید داستان ،ه م در عرصة جهانی و هم در عرصة ملّی نمود
مخالفت با  
.اینمخالفت هاهرچندکهسرانجامراهبهجایینبردوادبیّاتداستانیمسیرخودرا

یافت

هاییرادرجریانداستانینویسیپدیدآوردوادبیّاتداستانیرادچارفراز

پیمود،امّاچالش
ونشیبساخت.درادامهانواعاینمخالفتهاخواهدآمدودرضمنهریك،عللِگریزاز

ایننوگراییهایداستانیآوردهخواهدشد .

مخالفتهایاجتماعی-فرهنگی-اقتصادی 


ادبیّاتداستانیجدید،درآغازراهدرایرانومصربااقبالچندانیروبرونشدوبازتاب
نمونههای این نوع ادبی ،در این دو کشور خوشایند نبود .نخستین
خوانشِ نخستینْ  
مآبانهایکهدگرگونیباذهن
استبداد 

درزیرسیطرةاندیشههایخرافیو

داستانهایجدید

وانتقادرابرنمیتافتند،بهآتشکشیدهشد .

آنانسازگارنبود
هاوحکایتهاشکلمستقلّینداشتوهدفازنوشتن

درادبیّاتکهنفارسی،قصّه
آنها،داستاننویسیمحضنبود«.تاپیشازانقالبمشروطه،برایقصّههایفارسیچندان

هابهعنوانمثالومصداقیبراینوشتههای


هاوحکایت
اعتباروارزشیقائلنبودند؛قصّه
اخالقییافلسفیمیآمد...بعدازمشروطیّتکهترجمهوتألیفداستانهایکوتاهورمان
به شیوة غربی باب شد ،باز هم اغلب به چشم کتابهای نازلی به آنها نگاه میکردند»
(میرصادقی.)8:31:44،گذشتهازفقدان شکلیمستقل برایداستان،محتوایانتقادیاین

نوع ادبی ،یکی از دالیل مخالفت ب ا آن بود؛ به عنوان نمونه انتقاد محمّد باقر خسروی
( 1::4-1211ه.ق) ،ازجامعةایران،دررمانشمسوطغرا،نخستینرمانتاریخیفارسی،
نمونه ایاستازانتقاداجتماعیدراینروزگار.نویسندهدراینرمان،ازدیدنایرانیکه

رانگذرانمینمایندویابهدزدیوراهزنی

«دوثلثاهالیآنگداوبیکارندوازمالدیگ
بهسرمیبرند»(آرینپور)281/231:31،متأثّرمیشود« .زمانی کهاینقصّههابراینخستین

باربهایرانرسید[،استقبالازآنها]باسردیبرگزارشدوتظاهراتیعلیهنویسندهکهجرأت
کرده بود از هموطنان خود انتقاد کند ،به راه افتاد»( :آژند)1631:1:،؛ عالوه بر آن
بازمیداشت.این

هایخرافهپسندحاکمبرجامعه،خوانندگانراازخواندنداستان

ذهنیّت

مخالفت ها در ایران بعد وسیعی داشت و شمار بسیاری معتقد بودند که این نوع ادبی به

رکردنکتابهایداستاناز

جامعهآسیبمیزند،ازاینروآنان«ازهرکوششیبرایدو
ها،کوچكترهاراازخواندناین

دسترسمردموفرزندانخودکوتاهینمیکردند...بزرگ

نوع...منعمیکردند،مثالًتاهمینسیچهلسالپیششایعبودکههرکسکتابقصّة
(میرصادقی8231:44،و.)8:ایندغدغه
راتاآخربخواند،آوارهمیشود» 

امیرارسالننامدار8
از میان سطور میرزا حبیب اصفهانی( 1:12 -1221ه.ق) ،در مقدّمة ترجمة حاجی بابای
اصفهانیبهروشنیمشهوداست«3کتابحاجیبابا...بهاهتمامبندةکمینه،حبیباصفهانی
...ترجمهشدهاستوحسنوقبحوفایدهمندیوضرررسانیشحوالهبهمؤلّفاصلی
شدهاست»(موریه31:84،بیست) .
در مصر نیز مجموعهای از عوامل اجتماعی -فرهنگی -اقتصادی ،ظهور گونههای
مختلفداستان،ازجملهداستانکوتاهرابهتعویقانداخت؛«برخیازاینعواملبهوضع
بهنویسندهامکاننمیدادکهازنظرذهنی

اجتماعیوفرهنگیمربوطاند...اسبابمعیشت

برای آفرینش هنری در داستان نویسی که گذشته از وقت نیازمند ریاضتی ذهنی است،
فراغتیابد؛بهعالوهوسایلچاپونشروتوزیع مهیّانبود،چیزیکهباعثشدبسیاری
از نویسندگان دست از نویسندگی بردارند؛ جز اینکه یك هیئت فرهنگی برخوردار از
روحیةعلمی وجودنداشت کهبرانتشارآثار داستانینظارت کند»(جواهرکالم:131:32،
نگاهیازسرتحقیروناپذیراییبهداستانوداستاننویسانوجودداشت»

و،):2ازاینرو«
داستاندرمصرنیزچونایرانغوغابرانگیخت؛به

درونمایههایانتقادی

(وادی.)1:32661،
عنوان نمونه انتقادهای اجتماعی محمّد حسین هیکل ( 1121-1444م ).در رمان زینب،
نخستینرمانمصری،موجبپدیدآمدنآشوبدرجامعةآنزمانمصرشد«.اینرمان،دو
طبقة زیر ستم جامعه ،یعنی دهقانان و زنان را بررسی کرده است  ...سرنوشت دو نفر از
هایزناینرمانهمکههردوفلكزدهوبدبختبودندواوضاعنابسامانزنان

شخصیّ 
ت

جاکهقاسم امین (1164-141:


کردند،افکارعمومیراتکانداد،تاآن
مصرراتصویرمی
م ،).در اوایل قرن بیستم شدیداً به این رمان تاخت»( 2آژند .)1:31:31،نمونة دیگر سعید
لبنانیاألصلبودومدّتدهسالدرمصراقامتگزید ...ویبهخاطر
البستانیبود؛وی« 
انتشارداستان"ذاتالخضر" ( 1418م).کهدرآننتایجغمباریكازدواجنامطلوبرادر
یكخانوادةمتموّلومقیماسکندریهنشاندادهبود،ازسویمحافلمتحجّربهشدّتمورد
حملهوانتقادقرارگرفت»(آژند4231:3:،و .)41
آنگونهکهدیده
ازدرونمایههایانتقادیداستاندرایرانومصرکهبگذریم،درایران -


شد–باورهایخرافی مردموناپذیرابودنذهنآناننسبتبهداستان،بیشازدیگرمسائل
نویسیرابهتعویقانداخت،چراکهایرانیان،


اقتصادی،جریانداستان
اجتماعی -فرهنگی -
داستان را بیشتر از منظر اخالق مورد نقد قرار میدادند ،گویی اندیشههایِ اخالقگرایانة
وارودرعینحالبیمنازعداشت؛به


حضوریسایه
حکایتهایمتونکهن،برذهنآنان ،

گونهای که شکل و محتوای داستان های جدید را که با اندیشه ،ذهن و زبان آنان سازگار

نبود ،بر نمیتافتند؛ حال آنکه در مصر ،مشکالت آغازین داستاننویسی بیشتر اقتصادی-
معیشتیبودکهنهبهنویسندهونهبهخوانندهامکانگسترشایننوعرانمیداد .
مخالفتهایادبی 


شعر ،قرنها بر جامعة ادبی ایران و مصر مسلّط بود .تسلّط طوالنی شعر ،ذهن
نویسندگانوخوانندگانراباایننوعادبیانسدادهبودوازاینرومدّتهاطولکشیدتا
نثرداستانیجدید،باگذرازمخالفانیکهذهنآنانباشعرخوگربود،جایگاهخودرایافت.
تا پیش از آن نوع داستان بیشتر برای سرگرمی نوشته میشد ،به عنوان نمونه هاوارد نه
مِروف معتقد بود« 3اغلبِ داستانهای کوتاه ،چیزی نیستند جز تردستیهای محفلی برای
سرگرمکردنحضّاردرمیهمانیها»(رید.)831:42،منتقدانادبینیزداستانراچندانجدّی
نك.همانجا) .

نمیگرفتندوبهآنبهعنوانیكنوعادبیشایانتوجّهنگاهنمیکردند(.


هایداستانینوپدید،درنخستینسالهایپدیدآمدنآندرایران،موردتوجّهنبود

 
گونه
آنجا بود که حتّی
مخالفتها تا  

و توجّه ادبیان و روشنفکران را برنینگیخت ،گسترة این 
زبهکاربردنعنوانهایجدید هراسداشتند،بهعنواننمونه«جمالزاده

داستاننویساننیزا

مینویسم؛میگویدازرویتفنّنیكچیزهایی
کشیدهبگویدمنداستانکوتاه  


خجالتمی
هیچگاهازداستانکوتاه
جالبآنکهپدرداستانکوتاهفارسی « ،

نوشتهام»(مخبر .)2231:46،

.ایننکتهنشانمیدهدکهداستانکوتاه  ،بهعنوانیكنوعمستقلادبیدر

نامنمیبرد...

دربیاعتبار

هایزیادنویسیورواجتحقیقاتفاضالنهدرمتونادبیکالسیک،چق


آنسال
و ناشناخته بودهاست» (میر عابدینی .)3131:4:،از جمله مخالفان کتاب یکی بود و یکی
کسرشأنخودمیدانستندکهاصالً قلمخودرا

نبود،فضالواهلقلمی بودندکه «عموماً 
همکهمیخواستندنثربنویسندمحالبودپای

براینوشتننثررویکاغذبگذارندووقتی 

خودراازگلستانسعدیپایینتربنهند»(جمالزاده .)22131:::،

اینشرایطدرمصرنیزوجودداشت .درحکومتسنّتشعرعربی،نخستیننمونههای
جدید داستانی مورد بیمهری قرار گرفت« .فضای فرهنگیای که نویسندگان در آن دم
میزدند،آنانرابرآنمیداشتکهبهادبیّاتقدیمعربروبیاورندوبدانتمسّكجویند؛
بنابراین به این شکل هنری  -داستان  -توجّه نمیکردند؛ گمانشان این بود که تقلید آثار
ادبی قدما و خواندن دیوان های شعرشان برای تکوین فکری و ادبی نویسنده کافی است»
،ازاینروگونههایداستانیجدیدوازجملهداستانکوتاهدر

(جواهرکالم:231:32،و)::

دورانشکلگیریادبیّاتداستانیجدید،یعنیدراوائلقرنبیستم میالدی،درمصرنهتنها

ارزشهاوعاداتشرقیسازگارینداشت.

موردتوجّهنبود،بلکهبهدلیلاصالت غربی ،با 
یکیازدالیل«این مسئلهآنبودکهدراینروزگارشعرومقالهاعتبارادبیباالییداشت»
بیارج بودن داستان را در این روزگار میتوان از میان عناوین
(عبداللّطیف  .)2331134،

ترجمههای داستانی در نشریات ،ذیل عنوان "باب

داستانهای ترجمه شده دریافت .

میآمد(.عبداللّطیف .)2331134،
الفکاهات"یا"الحکمةفیطیاللّهو" 
علّت اصلی مخالفتهای ادبی ایران و مصر با گونههای مختلف داستان جدید ،به
حکمرانی بیچون و چرای شعر در ادبیّات کهن فارسی و عربی باز میگشت که مجال
خودنماییبهنثرداستانیرانمیداد.باوجودتزلزلدرقلمروشعرکهندرروزگارمعاصر،

هنوز قدرت رسمی و حاکمیّت مرکزی در دست آن بود و داستان و گونههای آن تنها
جلوهایاسمیداشت،چراکهداستانبهاعتقادمخالفانآن،نهشکلیمستقلدرادبیّاتبود

نهجریانیاصیلدرمشرقزمین .

و
مخالفتهایایدئولوژیکی-سیاسی 


گذشته از مخالفتهای اجتماعی -فرهنگی -اقتصادی و ادبی ،مخالفتهای
ایدئولوژیکی  -سیاسینیزمانعیبرسرراهاینجریانبود.طبقةدینیوسیاستمداراندورة
داستاننویسانونقدهایسیاسی آنان

مشروطهوعصرنهضت،انتقادهایتندایدئولوژیکِ 
رابرنمیتافتند .

هایجدیدراکفروموجبتباهیدینمیدانستند؛بهعنوان


درایرانگروهی،داستان

نمونهمیرزامحمّدحسیننایینی(م 1:22ه.ق)دررسالةتنبیهاألمّةوتنزیهالملّة(ت1:23
ه.ق) ،مسالك المحسنین طالبوف را "جور و استبدادی" از "کفرستان روسیه" دانست.
(نك.نایینی .)1:24،برخی نیز این کتاب را "طریق اضمحالل شیعه" خواندند
برایداستاننویسانایندورهامنیّتینبود؛درایران«پارهایاز

(نك.تذکرهالغافل131،و.)146
ایراکهیکیازآنداستانهارادرنشریةخودبهچاپ


سردبیرروزنامه
متعصّبانمذهبی...
رساند ،علناً به باد انتقاد گرفتند و او را تهدید به تبعید و تعقیب کردند»
(کامشاد.)18131:48،نمونةدیگرسیاحتنامةابراهیمبیگبودکهنویسندةآنتامدّتهامورد
تعقیب بود و کتابش نیز توقیف شد .نخستین نمونههای داستان کوتاه نیز در مجموعة

داستانی یکی بود و یکی نبود ،درسال  1:66ه.ش با ورود به ایران ،هنگامهای در تهران
ینجنجالرادرنامهایبرایجمالزاده(کهدر

برانگیخت؛سیّدعبدالرّحیمخلخالی،شرحا
کتابیکیبودیکینبود،درطهرانولولهانداخت؛چماقهایتکفیربه

برلنبود) نوشت«3
حرکتوفریادهایواشریعتابلندشد؛علمایاعالموذاکرینذویالعزّواإلحتراموسایر
مؤمنین عالیمقام در مساجد و منابر اجتماع نمودند ،در مقابل کفر و زندقه مشغول
صف آراییگشتند...یکیازوکالیمجلس...درمسجدجامعبهعرشةمنبرصعودنمودو

فریادهای وادینای او فضا را پر کرد .مجازات و تبعید دو نفر جریدهنگار که یکی از آنها
همان ناشر قصّه  ...بود ،جدّاً خواسته شد .بازار و دکاکین بسته گردید و از هر طرف
حمالتشروعشد.ناقلقصّه...اعالنیمنتشرساختمبنیبربیگناهیخودومشعربر
این که قصّه را از فالن کتاب نقل کرده است و اراده داشته که آن را ردنماید و دیگر به
مناسبت جنجال و هیاهو مجال پیدا نکرده است  ...اجماالً چندین روز مجلس تعطیل و
مسلمان مآب از حضوردرمجلساستنکافداشتندوازطرفعلمانیزبهاطراف

وکالی
برهمبهنظرمیآمد...


شدواوضاعبسیارموحشودرهم

عالم(ایران)تلگرافاتمخابرهمی
خالصهعلمایاعالمبرایسانسورمقاالتجرایدوالقایقانونجزایعرفیوجلوگیریاز
شنایع و منهیّات از قبیل  یکی بود یکی نبود ،تا پانزدهم شهریور شهر جاری ،در مسجد
مسجدرفته،آقایانرابهخانههایشان

بودندتاباألخرهمقاصدآقایانانجامورئیسالوزراءبه 

روانهکردند؛الحالمحضاینفتحبزرگکهآقایانکردنددوشباستکهبازارراچراغان
میکنند» (جمالزاده 31:26،مقدّمه) .جمالزاده خود دربارة این مخالفتها چنین مینویسد3
کتابخانهای را که یکی بود یکی نبود مرا

«علمای بیعلم بنای سعایت را گذاشتند .
کتابهارادرمعبرعامسوزاندند .درمساجد
فروخت موردحملهوغارتقراردادند  ،


می
اجتماع نموده ،مردم بیچاره را اغوا نمودند و مؤلّف یکی بود یکی نبود را مهدور الدّم

خواندند .خوشبختانه از دنیای تعصّب دور افتاده بودم ،دستشان به دامنم نرسید و شوق
نویسندگیرادرضمیرمخاموشننمودند»(همان21،و .)22
دینیموجبمخالفتباظهورگونههایداستانی

درمصرنیزسیاستهایایدئولوژیکی-


ایننوعمخالفت هادردورةتکوینادبیّاتداستانیمصرچندانزیادنبودودر

جدیدبود؛ 
روزگاراخیرشدّتبیشترییافت،بهعنوانمثالانورالجندی،اساساًداستاننویسیراهنری
مرعبدالرّحمن،مفتینابینای

میدانستکهبااسالموقرآنسرستیزداشتویاع
استعماری 
مصری،رمانبلندأوالدحارتنا(1بچّههایمحلّةما)راکفردانستونجیبمحفوظنویسندة
آنراهمانندسلمانرشدی مؤلّفآیاتشیطانیمرتدخواندومهدورالدّمشمرد.ویحتّی
معتقدبودکهاگرنجیبمحفوظکشتهشدهبود،سلمانرشدیظهورنمیکرد.اینتعصّبات
نویسانرادرمعرضتهدیدوترورقرارمیداد .3


دینی،داستان
گریهایسیاسی-
وافراط 

آسیبشناسیاصطالحات 

ب-
 اصطالحاتجدیدداستاننظیررمان،داستانکوتاهو...درابتدایورودبهجامعة ادبی
گونهکهداستاننویسانو


هایروشنوتعاریفدقیقینبود،آن

ایرانومصر،دارایعنوان
پژوهشگرانداستانیمعادلهای مختلفیرابرایایناصطالحاتوضعکردند .یافتنمعادل

برای این اصطالحات جدید ،در ایران و مصر با چالشهایی روبرو بود .به عنوان نمونه
،Roman/NovelوShort Storyگونههایداستانیجدیدیبودکهجامعةادبیایرانو
مصر،دریافتنمعادلیبرایآنبامشکلروبروبود .
خوانندودردیگرزبانهای

درکشورهایانگلیسیزبان،رمانرا"ناول" (  )Novel
می
اروپاییبهجایناول،از "رمان" ()Romanاستفاده میکنند.4نویسندگانایرانینخستین
باربهواسطةترجمةرمانهایفرانسویباایننوعازداستانآشنایییافتند،ازاینرو«لفظ
الهایآغازینپیدایشدر
رمانبرایآنرایجومعمولشد»(داد.)18831:46،رماندرس 

راشاملمیشد.جمالزاده،دردیباچة

ایران،معناییکلّی داشتوهمةآثارداستانیروایی 
یکی بود و یکی نبود ،رمان را مترادف حکایت به کار برد( .نك.جمالزاده)1:41،؛ وی
تمایزی میان گونه های مختلف داستان قائل نبود و تنها ویژگی روایی بودن را کافی
می دانست تا داستانی ذیل عنوان رمان که در نزد وی عنوانی عام است ،قرار گیرد .نیما

یوشیج نیز واژة نوول را برای داستان کوتاه و واژة رمان را برای رمان استفاده کرد.
(نك.یوشیج .) 28631:14،سپانلو داستان را در معنای قصّه ،رمان ،افسانه و حکایت به کار
برد( .نك.سپانلو .)1231:11،میرصادقی ،واژة فرانسوی رمان را به دیگر معادلهای
پیشنهادی،یعنیداستاندرازیاداستانبلندترجیحداد(.نك.میرصادقی .):4231:11،

جامعةداستانیعرب،ازجملهمصرواژةالرّوایةرامعادلرمانآورد.یافتنمعادلبرای
ایرانباچالشهاییروبروبود«.شیخمحمّدعبدهدرمقالة

ایناصطالحدرمصرنیزچون
خوددریازدهمماهمه 1441م.دراألهرامتوجّهمعاصرین وهمروزگارانخودرابهرمان
تعبیرکرد)معطوفساخت،بیاینکهازآنتعبیروتفسیردیگری

(کهآنرابه"رومانیّات"
آورد.مفهوماینسنخادبیدرادبیّاتعربهمچنانمبهمباقیماند،چونشیخمحمّدعبده
 ...آن را در ردیف قصّه های کلیله و دمنه و حکایات سنّتی ادب و ترجمة جدیدی از
سرگذشتتلماکبهوسیلةرفاعهطهطاوی ویكسلسلهازقصّههایپیاپی(کهبعدهادر

األهراممنتشرشد)قراردادهبود»(آژند.)1231:31،ابراهیممویلحیدرمقاماتخود،حدیث
عیسی بن هشام( 1163م ).از اصطالح حدیث بهره گرفت و جبران خلیل جبران نیز در
مقابلسنخادبیرمان،ازاصطالححکایتاستفادهکرد(.نك.آژند .)4231:3:،
داستان کوتاه نیز در آغاز چنان مورد بیمهری واقع شد که پدر داستان کوتاه فارسی،
چنانکهگذشت -عنوانداستان
عنوانعام"حکایت" رامعادل Short Storyآورد و –  
کوتاهرابهکارنبرد  .درمصرنیزمحمودتیمور ،پدر داستانکوتاهمصر،درفاصلةزمانی

اندکی ،دو مجموعه داستان کوتاه نوشت ،مجموعة اوّل را "اقاصیص" (الشیخ جمعه و
اقاصیصأخری 1122/م).نامیدومجموعةدومرا"قصص" (عممتولیوقصصأخری/
برخینیزمعادلهایدیگریرابرایداستانکوتاهذکرکردند،ازجمله یوسف

 1122م.).
نجم" ،األقصوصة" (نك.نجم ،)33231111،محمّد جبریل" ،قصّة" (جبریل،)16831132،
یحیی حقّی" ،القصص الصغیرة المطوّلة" (حقّی ):1131131،و سیّد النساج" ،روایة"
(النساج)3231114،رابرگزیدند .
ج-تشتّتتاریخها 
ضبط هایتاریخیحوزةداستاندرتاریخادبیّات،گاهدچارتشتّتوچندتاریخیاست.
 
هایایرانبیشازمصرمالحظهمیشود.نمونةچنینسهوهایی

اینمسئلهدرتاریخادبیّات
جابهنمونهای ازایرانونمونةدیگریازمصربسندهمیکنیم؛رمان


فراواناست،دراین
تاریخیشمسوطغرابهتصریحنویسندهدردیباچةکتابدرغرّةرجب1:22ه.قنگاشته
شده است ،امّا آرینپور در کتاب از صبا تا نیما معتقد است این رمان «در سالهای پر
تشویشانقالبمشروطیّتایرانبهوجودآمد.نویسندهجلداوّلآنرادر 2:شوّال1:23
ه.ق،جلددومرادرربیعالثّانی 1:24ه.قوجلدسومرادر 2:رجبهمانسالبهاتمام

(آرینپور .)281/23 1:31،درجامعةداستانیمصرنیزدرمعرّفیآثارمحمودتیمور،
رساند» 
کهنخستیننمونههایداستانکوتاهمصررانوشت،چنیناختالفاتیوجوددارد.درکتاب

الصفوة محمود تیمور (برگزیدهای از آثار تیمور) ،در مقدّمهای که فتحی اإلبیاری بر این
مجموعهنوشتهاست،تاریخانتشارسهمجموعةداستانینخستتیمور،الشیخجمعه،عم
متولی ،الشیخ سیّد عبیط ،به ترتیب  1122 ،1122و  1121م .ذکر شده است
)،حالآنکهدر کتابمحمود تیموروعالمالرّوایةفی مصراثربیار

(نك.تیمور2331112،
خبّاز ،تاریخ نگارش این آثار به ترتیب  1123 ،1122و  1124م .است
(نك.خبّاز .)81131118،

د-نامشخّصبودننمونههایداستانینخستین 
هایگونه هایمختلفداستان،اختالفنظروجوددارد؛این


نخستیننمونه
دربارةتعیین
اختالفدرجوامعادبیایرانومصردرموردگونههایمختلفمتفاوتاست.درایراناین

اختالفبیشتردررمانودرمصردرداستانکوتاهاست .
دربارة نخستین رمان ایرانی چند نظر وجود دارد .برخی سمک عیّار 1را آغاز رمان
فارسی دانستهاند  .شمس لنگرودی ،نخستین رمان فارسی را حاجی بابای اصفهانی 16اثر
جیمزموریهمیداندکهدرسال1428م1268(.ه.ش)درلندنبهزبانانگلیسینوشتهشده

است؛  این رمان به اعتقاد یعقوب آژند زمینه را برای نگارش رمان فارسی فراهم آورد.
حبیباهلل عبّاسی و محمود فتوحی ،قدیمیترین رمان ایرانی را ستارگان فریب خورده11

(حکایت شاه یوسف سراج) ( 122:ه.ش /تفلیس) اثر فتحعلی آخوندزاده میدانند که به
زبان ترکی به رشته تحریر در آمده است .جمال میرصادقی ،نخستین رمانهای فارسی را
سفرنامههایرمانوارهایمیداندکهدردورانپیشامشروطهنوشتهشد.برخالفایراندر

مصر نخستین نمونة رمان ،به روشنی مشخّص است .نخستین رمان عربی در جامعة ادبی
نهازالهاماتمنفلوطیبرخاستونهازتأثیراتجبران،بلکهیك

مصرپدیدآمد.اینرمان«
دانشجوی  جوان مصری ،نخستین رمان عربی را در پاریس (و بخشی از آن را در ژنو)

نوشت»(آژند.)1:31:31،محمّدحسینهیکل( 1123-1444م).دانشجویجوانیبودکه
رمانزینب(1118م).رابهرشتةتحریردرآورد .12
 در زمینة داستان کوتاه این اختالف نظر در ایران کمتر است،هر چند که برخی نظیر
یعقوب آژند ،داستان یوسف شاه را نخستین تجربة داستان کوتاه در ایران میدانند و
کهازآنمیتوانبهداستانکوتاهتعبیرکرد،درقلمروفرمو

معتقدند«3داستانیوسفشاه 
اینداستانرابایدنخستینتجربةکوتاهنویسیایرانبه

محتواشایستةتأمّلبیشتریاست  ...

شمارآورد»( 1:آژند،)331:42،امّانخستینداستانکوتاهفارسی،بهاعتقادجمهورادباوبه
معنایفنّیآن،داستان"فارسیشکراست" اثرجمالزاده،ازمجموعةداستانییکیبودو
یکینبوداست.درمقابلدرتعییننخستینداستانکوتاهعربیاختالفنظروجوددارد.
«کراچوفسکی،بروکلمانوهنریپیرس،داستان"فیالقطار"18رانخستینداستانبهمعنای
فنّی آن می دانند .عبّاس خضر نیز در کتاب القصّة القصیرة فی مصر این مسئله را تأیید
میکند؛ حال آن که دکتر عبد العزیز عبد المجید در کتاب األقصوصة فی األدب العربی
الحدیثکهبهزبانانگلیسینوشت،معتقداستکهداستان"سنتهاالجدیدة" کهمیخائیل
نعیمه ( 1144-1441م،).نویسندةلبنانیدرسال 1118م.نوشت،نخستینداستانفنّیدر
ادبیّاتعربیاستودکترمحمّدیوسفنجمداستان"العاقر" میخائیلنعیمهراکهدرسال
میداند.ایناختالفبهدلیلآناستکهداستان
1112م.نوشتهشد،نخستینداستانهنری 
هنری ب همعنایغربیآندرادبیّاتعربیدردهةدومقرنبیستمتکمیلشد،امّاتعیینیك
ای،زیراامکاندارددراینروزگار،داستاننویسیپیشاز

داستانمشخّصامریاستسلیقه
دیگری،داستانیبنویسد،امّانتواندآنراپیشازدیگریکهبعدازاوداستانینوشته،انتشار
دهد  ...مهمتشخیصزمانیاستکهداستانکوتاهعربیدرمعنایغربیآندرآنزمان
پدیدآمدوشخصمهمنیست»(الشارونی .)3832661،
آسیبهایساختاریداستان 

ه-
ادبیّاتداستانیدردورةتکوین،ازلحاظساختاروتکنیكضعیفبود،آنگونهکهگاه
تعیینعناصریكداستانمدرندرآندشواروگاهغیرممکنبود.یکیازعلّتهایاین
داستاننویسان دورة تکوین ،هنوز با تئوریهای داستاننویسی جدید

مسئله آن است که 
رمانهایترجمه
چندانآشنانبودند وتنهابهتقلیدازآثارترجمهشدةغربیمیپرداختند .
نویسینقصهاواشکاالتیداشتوبهنسبتکهنهوقدیمی


هایداستان

ازلحاظجنبه
شده«
هاییکهبهتقلیدازآنهانوشتهمیشد،آثارموفّقیازآبدرنیامد،اگر


[ازاینرو]رمان
بود،

چه برخی از آنها در زمان خود از شهرتی نسبی نیز برخوردار شد»
(میرصادقی12231:32،و .)121
داستانهایدورةمشروطهوعصرنهضت

ضعفهایتکنیکیکهدرنخستین 

ازدیگر
نویسنده)،درصحنههاییکه

مالحظهمیشود،آن استکه«راویسومشخصداستان(= 

کند،واقعهایرا

یابدوباخوانندهسخنمیگوید،احساسخودشرابازگومی


حضورمی
کندوبهشرحوتفسیررخدادهامیپردازد،آنهمباخطابمستقیم.اینعمل

یادآوریمی
البتّه در داستان نویسی امروز مرسوم نیست و اگر دیده شود ،نشانة سخت مبتدی بودن
نویسنده تلقّی میشود؛ برای نمونه حاجی مراغهای در سیاحتنامة ابراهیم بیگ تحت تأثیر
احساسات خود از یك رویداد مینویسد" 3نویسنده در اینجا گریه میکند؛ خوانندگان
محترممختارندخواهبگریندوخواهبخندند" .
آسیبهایمحتواییداستان 

و-
داستاننویسی سنّتی ،اخالق محور داستان بود .در دورة مشروطه و عصر نهضت،

در 
تریندغدغههاینویسندگانشد.ایندغدغهچناندر


اساسی
مسائلسیاسی -اجتماعیاز
ذهن داستاننویسان آن روزگار رسوخ داشت که آثار داستانی این دو دوره ،در صورت
ترجمه به زبانی دیگر ،بیش از آنکه اثری ادبی باشد ،مدرکی اجتماعی بود.
(نك.گیب .)11231:12،در آثار این دوران ،برجستگی جلوههای جامعهشناختی به جای
جنبههایادبیبارزبود .

موانع سیاسی ،اجتماعی ،ایدئولوژیك در داستانهای دورة مشروطه و عصر نهضت،
داستان نویسان این دوران را بر آن داشت تا انتقادهای خود را در فضایی با عناصر بیگانه

بپرورند« .نویسنده برای اینکه خود را از اتّهامات اخالقی جامعه دور نگهدارد ،طرح و
توطئةداستانخودرادریكجامعةبیگانهوخارجیقرارمیداد...وتمامشخصیّتهاویا


اغلب آنها را از میان افراد بیگانه و خارجی انتخاب میکرد؛ (مثل داستان "فتاة األهرام"

نوشتةمحمّدمحمودو"فتاةالمصر"نوشتةیعقوبصروف)»(آژند .)1:31:31،
از دیگر آسیبهای ادبیّات داستانی این دوران ،فقدان بینش تاریخی در رمانهای
نخستینگونهای کهپساز

ومحتوایغیررئالیستیدررمانهایاجتماعیاست.

تاریخی
سفرنامه ها ،در ادبیّات داستانی دورة مشروطه و عصر نهضت شکل میگیرد ،رمانهای

احساسی،خیالپردازانهو

جنبههای
دررمانهایتاریخیرمانتیسمگراییو 

تاریخیاست.
.رمان هایتاریخیتنهاناموظاهریتاریخیدارندونویسندگان

ترمیشود


پررنگ
شاعرانه
آنها از بینش تاریخی قابل ذکری برخوردار نیستند و به علّت عدم درک صحیح از روند
رمانهای سرآمد عربی  ...هم از رمانهای
جریانهای تاریخی بیانی اغراقآمیز دارند « .

ودوهمتحتتأثیرمقامههایقدیمعربی،بهویژه

اروپاییپیشازانقالبصنعتیمتأثّرب
عادتهایبسیارومقداریشعرپربود؛به


هاوخرق

جویی

وقتیازخیاالت،اوهام،حادثه
هاازویژگی هاواوصافآندورةتاریخییامحیطیکهآنهاراامال


همیندلیلاینرمان
میکند ،خالی هستند» (منیف .)1331:42،اشتباهات تاریخی فراوان نیز از دیگر آسیبهای
رمانهایتاریخیبود .12

هایاجتماعیپدیدآمدند.نخستیننمونههایاینگونه،


هایتاریخی،رمان

پسازرمان

هایرمانهایاجتماعی،تهرانمخوفاثر


محتواییغیررئالیستیداشت.ازنخستیننمونه
مشفقکاظمیوروزگارسیاهاثرعبّاسخلیلیاست،نویسندگانایندورمان«تاحدودیاز
جنبههای فنّی داستان نویسی غربی آگاه بودند ،امّا محتوای احساساتی و غیر رئالیستی آنها

باعث شده که خوانندگان امروزی اشتیاق چندانی برای خواندن آنها نداشته باشند»
(میرصادقی .)12131:32،از دیگر مشکالت رمانهای اجتماعی نخستین ،عدم ریشهشناسی
آسیبهایاجتماعیتوجّهنداشتندوتنها

رمانهابهعواملاصلی
مسائلبود.نویسندگاناین 

به برداشتهای احساسی و اخالقی بسنده میکرد ند ،از این رو این رمانها محتوایی
وارمییافت .


موعظه
آسیبهاینثرداستان 

ز-
آسیبهای نثر

نثر دورة مشروطه و عصر نهضت ،نثری است مبتنی بر سادهنویسی .
مشروطهونهضت،میراثیبودکهازدورةصفویوقاجاردرزبانفارسیوازدورةعثمانی
در زبان عربی به یادگار مانده بود .از جمله مشکالتی که در نثر دورة مشروطه و عصر
گریهای
نهضت از روزگار پیشین به جا مانده بود ،میتوان به سجعپردازی و صنعت 
هاینخستینبهروشنیمالحظهمیشود .

شاعرانهاشارهکردکهردّپایآندرداستان
داستاننویساندرآفرینشحوادثواقعی

خصوصیّتگزارشگونةداستان وعدمتبحّر
از دیگر ضعفهای داستاننویسی در دورة مشروطه و عصر نهضت است .در واقع
تانهای این دو دوره ،داستان -مقاله بود« ،یعنی تأثیر مقالهنویسی و بیان توضیحی و
داس 
تشریحی در آنها به وضوح دیده میشد و گاهی صحنههای رمان به مقاالت فاضالنه و
اخالقیتبدیلمی شد.نویسندهفصلمشبعیبهتوضیحوتفسیرماجراهایداستاناختصاص

هایداستانشدلمیسوزاند

جامعهانتقادمیکردوبرایشخصیّت

میدادوبهطورصریحاز

کردوبدینترتیبرمانبهرسالهایانتقادیو


واعمالورفتاربعضیازآنهارامحکوممی
شدوروالداستانیآنبههممیریخت»(میرصادقی12231:32،و)121؛به


اخالقیتبدیلمی
عنوان نمونه نثر محمّد حسین هیکل در رمان زینب ،میان نثر روایی و نثر فنّی در جدال
مییابد.
است ،هر چند که سرانجام نثر روایی بر نثر فنّی در این رمان برتری  
(نك.الراعی .)131111،




نتیجهگیری 
جریانادبیّاتداستانیجدیددرآغازشکلگیری،فرازونشیببسیاریراپیمود وبا
آسیبهای گوناگونی روبرو شد .این آسیبها بهویژه در دورة تکوین ادبیّات داستانی ،در

دورة مشروطه و عصر نهضت ،بیشتر مالحظه میشد؛ آسیبهایی که به دالیل سیاسی-
اجتماعی -ادبیپدیدآمد.درآغازورودانواعداستانی جدیدبهجامعةادبیایرانومصر،
درسهسطحمخالفتهایاجتماعی -فرهنگی-

هاوچالشهاییوجودداشتکه


مخالفت
اقتصادی ،مخالفتهای ادبی و مخالفتهای ایدئولوژیکی -سیاسی نمود یافت .در سطح
اقتصادی،ازدرونمایههایانتقادیداستاندرایرانومصر

مخالفتهایاجتماعی-فرهنگی-

منکتابهایفلسفی

کهبگذریم،نوعداستاندراینروزگارشکلمستقلّینداشتودرض
واخالقیمی آمد.درایران،اعتقادمردمنسبتبهداستانوناپذیراییذهنیآنانبهایننوع
ادبیجدید،بیشازدیگرمسائل،اینجریانرابهتعویقانداخت،چراکهایرانیان،باتکیه

بر اندیشههایِ اخالقگرایانة حکایتهای متون کهن ،از منظری اخالقی به داستان
مینگریستند؛ امّا در مصر ،مشکالت آغازین داستاننویسی بیشتر اقتصادی بود ،از یكسو

اسبابمعیشتنویسندهفراهمنبودوازسوییدیگروسایلنشرمهیّانبود.درسطحادبی،
هاباگونه هایداستانیجدیددرایرانومصر،بهتسلّطشعردرادبیّات


دلیلاصلیمخالفت
گشتکهمجالخودنماییراازنثرداستانیجدیدمیگرفتو

کهنفارسیوعربیبازمی
تنهاجلوهایاسمیبهداستانجدیدمیبخشید؛ازسویدیگرداستان،نهشکلیمستقلدر

ادبیّاتداشتونهجریانیاصیلدرمشرقزمینبود.رواجپژوهشدرآثارکهننیزازدیگر
دالیلعدمتوجّ هبهمتونجدید،ازجملهداستانبود.درسطحایدئولوژیکی -سیاسینیز
انتقادهایتندایدئولوژیكِداستان نویسانونقدهایسیاسیآناندردورةمشروطهوعصر
مخالفتها درایران

نهضت،ازدالیلمخالفت هایطبقةدینیوسیاسیآنروزگاربود.این


از همان آغاز شدّت داشت ،امّا در مصر این نوع مخالفتها در روزگار معاصر شدّت
بیشتریگرفت .
گذشته از مخالفتها ،اصطالحات جدید داستانی نظیر رمان ،داستان کوتاه و  ...در
معادلهایروشنودقیقینبود.دیگر

ابتدایورودبهجامعههایادبیایرانومصر،دارای

ضبطهایتاریخیحوزةداستاندرتاریخادبیّات،گاهدچارتشتّتوچندتاریخیبود.
آنکه 

هایایرانبیشازمصرمالحظهمیشود .

اینمسئلهدرتاریخادبیّات
دربارة نخستین نمونههای گونههای مختلف داستان نیز ،اختالف نظر وجود دارد؛ این
اختالف در جوامع ادبی ایران و مصر در مورد گونههای مختلف متفاوت است .در ایران
هایرمانودرمصردربارةنخستیننمونههایداستانکوتاهاختالف


دربارةنخستیننمونه
نظروجوددارد .
نویسیمالحظهمیشد.در

هنوزنشانههاییازسنّتداستان

درگونههایداستانیجدید،


این داستانها مشکالت مختلفی وجود داشت ،نظیر ساختار و تکنیك ضعیف ،برجستگی
گزارشگونهبودنداستان ،دخالتمستقیم

بهجایجنبههایادبی،

هایجامعهشناختی 


جلوه
راوی سوم شخص ،کاربرد عناصر بیگانه به جای عناصر بومی ،فقدان بینش تاریخی و
محتوایغیررئالیستیرمانهایاجتماعی.

فراواندررمانهایتاریخیو

اشتباهاتتاریخی
ضعفهای نوشتاری و تکنیکی خود را با "نَفَس قصّهگویی"

داستاننویسان دورة تکوین ،

جبرانمیکردند .
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(نك.اقبال()8331:2:،ونیزنك.مینوی.)24:31:13،حاجیبابااصفهانی،حکایتیاستانتقادیوهجوآلود
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 .8امیر ارسالن نامدار ،از گنجینههای ادبیّات شفاهی ایران است .گویندة این داستان ،میرزا محمّد علی
نقیب الممالك نقّال ناصرالدّین شاه است .فخرالدّوله ،دختر ناصرالدّین شاه گفتههای نقیبالممالك را به

صورتکتابدرآورد .
داستانبیانیةخودراباجمالتزیرصادرمیکرد"3زندگیدرسرزمینیکهدرآنجوانی

« .2قهرماناصلی
هاندارند،فالکتبار


گذردودرآنعشقممنوعاستومردمفرصتیبرایدیدنزیبایی

چونبادصرصرمی
استولطفیندارد" .اینرماندرجاییکههنوزمشکالتوساختوبافتنویسندگیچندانحل نشده
و تأثیر کتاب  La nouvelle Heloiseاز ژان ژاک روسو هنوز مشهود و عیان بود ،نه تنها تأثیر تاریخی
داشت ،بلکه لحن و لون واقعگرای آن ،نوعی اقرار و اعتراف مأیوسانه را نیز بازتاب میداد»
(آژند .)4431:3:،
مةاألهرامچاپمیشد،امّاپسازمدّتیدیگر

. 1رمانأوالدحارتنا،درابتدابهصورتپاورقیدرروزنا
اجازةانتشارنیافت.اینرمانابتدادرسال 1112م.دربیروتوسپسدراوایلسال 2661م،.بامقدمة
روایتتازهایاستازداستان

احمدکمالابوالمجد ،توسّطانتشاراتدارالشّروقچاپشد.أوالدحارتنا،
آفرینشوپیامبران .
.3بهعنواننمونهدرسال1112م.فردیباحملهبهمحفوظ،اورازخمیکرد .
« .4درادبیّاتداستانیانگلیسی نوول،مترادف رمان کوتاهیا نووالوناولت آمدهاست .درکتاب راهنمای
ادبیّات اثرهولمن ،نوولچنینتعریفشده 3نوول،رمانکوتاهیاداستانبلندیاناولت ،اثریداستانیاست
طوترکیبیمیان داستانکوتاهورمان.هنریجیمز ،اصطالحفرانسوینوول رابهجایرمان

باطولمتوسّ
ات
یبرد .ناول،اصطالحانگلیسیاستومترادف رماناصطالحفرانسویاستکهدرادبیّ 
کوتاهبهکارم 

داستانی فارسی پذیرفته شده است  ...گاهی دیده شده که نوول را به جای ناول به معنای رمان به کار
(میرصادقی .)1631:4:،
میبرندکهصحیحنیست» 

ایبازبانیساده.داستانهایاینکتابرا


هایعامیانه
.1سمكعیّارکتابیاستدرسهجلد،شاملداستان
اینکتاببزرگترینومفصّلترینمتنیاست

فرامرزبنخدادادبنعبداهللکاتبارجانیجمعآوریکرد.

کهازقرنهایششموهفتمباقیماندهاست .

« .16ساختار رمان حاجی بابای اصفهانی از رمان ژیلبالس ( )Gil Blasنوشتة لساژ ( )Lesageنویسندة
فرانسویتأثیرپذیرفتهوشایدهمازآنتقلیدکردهاست.اینرمان،نوعیرمانپیکارسك()Picaresque
استک هشخصیّتاوّلآنبههیچرویپایبنداخالقیّاتوعرفیّاتوقوانینجامعهنیستوبههرتردستی
وترفندیازشرایطبهنحویهنرمندانهبهرهمیگیردوپسازطیفرازونشیبزندگیبهمقامومنزلتی

واالمیرسد»(آژند .)331:42،

 .11ستارگان فریبخورده ،داستان به قدرت رسیدن تصادفییك زندانی محکوم به اعدام است ،به نام
یوسفسراجکهبرایمدّتکوتاهیبهجایپادشاهمینشیند.اینحکایتازماجراییواقعیدرعالم
آرای عباسی اقتباس شده است .آخوندزاده این داستان را دستمایة ترویج آرای شبهمدرنیستی خود قرار
دادهاست .
.12رمانزینب،ماج رایدلبستگیجوانیاست،بهدخترعمویش،امّااختالفطبقاتیمانعازدواجوحتّی
بیانعشقآندواست.هیکل،دراینرمان،بادیدیانتقادیبهبیانسنّتهاواعتقاداتخرافیروستاهای
میپردازد .
دوطبقةزیرستمجامعه،یعنیدهقانانوزنان 

مصروزندگی
درپالتوزاویهدیدرویکردیدقیقداردودرتصویرهریكازشخصیّتهاموفّق

.1:داستانیوسفشاه«
است .در این داستان قهرمانان تبدیل به شخصیّت شدهاند .بیان محاورهای و گفتوشنودهای آن از
هایبعدیراندارد،ولیتجربهایارزشمنددر


چهبیانسهلوسادةداستان

گوییخالیاستوگر

گزافه
کاربست کلمات دلفریب و ترکیبات مأنوس عامیانه است و از شیوة روایی تا حدودی دور است»
(آژند .)331:42،
. 18داستانکوتاهفیالقطار،اثرمحمّدتیمور(1121-1412م).در1113م.درمجلّةالسفوربهچاپرسید .
نویسی،قلمبهدستگرفتهونامهای


بهقصدرمان
«.12نهتنهادرایران،بلکهدرادبیّاتجهانکسانیکه
تاریخی را بر روی آثار و قهرمانان خود گذاردهاند ،بیش از آنکه در بند رعایت حقایق تاریخی باشند،
هایپرماجراوژانرهاوتیپهایزندهوارزندهبیافرینندتاداستانهرچهبیشترجالب


اندکهصحنه

کوشیده
(آرینپور .)223/2 31:31،گذشته از آن برای نگارش رمانهای تاریخی
و شیرین و سرگرم کننده باشد»  

تاریخهای ما نظر به اینکه تنها به ضبط وقایع عمده و سنین وقوع آنها
منابع محدودی وجود داشت « .
روصحنههای

هایتاریخینمیکنندتاآنهابتوانندمناظ

قناعتکردهاند،کمكمؤثّریبهنویسندگانداستان

هاونمایشهایآنترسیمکنندونوشتةخودرااز


درستوحقیقیروزگاراننابودگذشتهراباتمامجلوه
خشکی و بیرمقی درآورند .نویسندگان داستانهای تاریخی  ...منابع محدودی برای تحقیق و مطالعه در
(آرینپور .)2:1/231:31،
دستداشتهاند» 




