
 

 

 

 نویسی معاصر سیک فارسی در داستانادبیات کال نقش آشنایی با 

                                                                                                                              
 *معصومه صادقی  

        **زاده غالمحسین غالمحسین                                                                                 

 چکیده

بدیل و پایدار از فرهنگ و دانش و هنر است.  ای ارزشمند و میراثی بی ادبیات کالسیک فارسی گنجینه     

ست. سودمند ا نویسی های ادبی تازه مانند داستان آفرینش آشنایی و مطالعه آن فواید بسیاری دارد و بویژه برای

است و ادبیات  نویسندة ایرانی پیش از آنکه با ادبیات سایر ملل آشنا شود، در دامان این فرهنگ پرورش یافته

است اگر ارتباطی ژرف و انسی پایدار با این گنجینة پرگهر داشته باشد، در  شناسد و بدیهی سرزمین خود را می

اگرچه  پذیرد. برد و تأثیرات فراوان می سیار میهای ب آفرینش اثر خویش خودآگاه و ناخودآگاه از آن بهره

است اما ریشه در ادبیات کالسیک  نویسی غرب بوجود آمده نویسی نوین ایران تحت تأثیر شیوة داستان داستان

یکی از منابع  و نویسان برجستة معاصر با ادبیات کالسیک فارسی آشنا بودند اغلب داستان فارسی دارد.

دانند و بخشی از موفقیت خود را مرهون آشنایی با ادبیات  بیات کالسیک فارسی میپذیری خود را اد ریتأث

مندی از  نویسان دربارة لزوم مطالعه و بهره داستانپژوهش حاضر ضمن انعکاس سخنان کالسیک فارسی هستند. 

 داستانی ر آثارتأثیراتی که از ادبیات کالسیک فارسی دبرخی از به  های ادبی،در آفرینش ادبیات کالسیک فارسی

تأثیر از  نویسی معاصر ایران ضمن داستاندهد  نتیجة حاصل از پژوهش نشان می پردازد. می ،آنها مشهود است

نیز و  است و ریشه در ادبیات این سرزمین دارد فارسی بوجود آمدهدل ادبیات کالسیک  از ،ادبیات غرب

 معاصر نویسی سیک فارسی برای پیشرفت در داستانآشنایی نویسنده با ادبیات کالنویسان  براساس نظر داستان

 ضروری است.

مد، گلشیری، ، جمالزاده، دانشور، گلستان، آل احنویسی ن داستا: ادبیات کالسیک فارسی، واژه های کلیدی

 آبادی ابراهیمی، دولت

_______________________________  

 *کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه

 زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس دانشیار**



 

 

 

 

 تعریف مسأله

غنی و ارزشمند  ای گنجینهچون  فرهنگی، علمی و هنری ملت ماست کهسرمایة ادبیات کالسیک فارسی 

ها   های اصیل ایرانی، با شیوه مضامین و بن مایه های انسانی و  با زبانی رسا و استوار و محتوایی سرشار از اندیشه

ی مختلف روایتگری، برای ما به میراث گذاشته شده است. میراثی که زنده است و همچنان جریان و شگردها

شوند و تا روزی که  روند و به سنگواره بدل نمی آثار شگرف و استادانة هنری از میان نمی»دارد، زیرا که 

 1«بخشند تی سرشارتر میدهند و به آن حیا شعوری هست که آنها را دریابد، به زندگی در آن شعور ادامه می

بالزاك و دیکنز آشنا  نویسندة ایرانی که در دامان این فرهنگ غنی پرورش یافته، پیش از آنکه با تولستوی، 

گلستان سعدی و آثاری چُنین را بر   دیوان حافظ،  شاهنامه،  سالینجـر را بخواند، همینگوی،   شود، یا آثار کافکا،

و از زبان مردم کوچه بازار و است  خوانان به گوشش رسیده نقّالیِ شاهنامه لب طاقچه خانه خود دیده است و

ای که ارتباطی ژرف و  است نویسنده بدیهیاهل خانواده، سخنی حکمت آموز از این بزرگان ادبی شنیده است. 

های  ز آن بهرهخودآگاه و ناخودآگاه اهای ادبی تازه،  پرگهر داشته باشد، در آفرینشانسی پایدار با این گنجینة 

هر اثر هنری محصول آن چیزی است که از گذشته تا حال پذیرد؛ چرا که  برد و تأثیرات فراوان می بسیار می

 است. ه آفرینش اثر هنری برانگیختهو او را ب  پیرامون هنرمند رخ داده

 نویسیِ ستانی از صاحبنظران آغاز دااگرچه گروه  ،داستان استبخش مهمی از آفرینش های ادبی معاصر  

از نظر »اند، امّا گروهی دیگر مصرانه معتقدند:  در ایران را در قرن اخیر و به تأثیر از ادبیات غرب دانسته نوین   

تاریخی ملت ما یکی از انگشت شمار بنیانگذاران ادبیات داستانی است و الاقل بیش از پنج هزار سال از زمان 

 انی هستند کهمنتقدهمچنین و 2«گذرد مکتوب و مضبوط ایرانی می وره هایپیدایی نخستین افسانه ها و اسط

ادبیات معاصر ما از دورة مشروطه تحت تأثیر ادبیات اروپا پدیدار شده، ادبیاتی بی ریشه »حتی اگر :دنعقیده دار

خورد. این ادبیات، ادامة  هایش از ادبیات کالسیک آب می نیست. اگر سردر هوای ادبیات غرب دارد، ریشه

  3«نطقی ادبیات کالسیک ما استم

 حکایت افسانه، قصه ودر واقع ی گوناگون آمده است؛ ها رتداستان در ادبیات کالسیک فارسی به صو

اما با توجه به  ؛جزء ادبیات داستانی هستنداند،  در قالب نظم و نثر خلق شده و شود، که در متون قدیم دیده می



 

 

 

ادبیات با  چندانی پدید آمده و پیوندتقلید و تحت تأثیر ادبیات غرب  بهنوین نگرش موجود که ادبیات داستانی 

نویسی لزومی به مطالعة آثار کالسیک فارسی وجود  و همچنین این نگاه که برای داستان ،نداردکالسیک فارسی 

ینکه رسد؛ و ا نویسی معاصر ضروری به نظر می بررسی نقش آشنایی با ادبیات کالسیک فارسی در داستان ندارد؛

در  این آشنایی چه نقشیاند؟  ا ادبیات کالسیک فارسی آشنا بودهمعاصر ببرجستة  نویسان داستانآیا اصوالً 

  و چگونه در آثار آنها نمود یافته است؟  نویسی آنها داشته داستان

ی هر هنرمندی برانخست آنکه به هر حال  این مسأله از دو دیدگاه قابل پاسخگویی است؛ رسد به نظر می

و پشتوانة عظیم  که ادبیات کالسیک فارسیبا توجه به اینخلق اثر هنری الزم است پیشینة آن هنر را بشناسد و 

سهم معاصر تواند در اعتالی ادبیات داستانی  آن می ةشناخت و مطالعاز فرهنگ و ادب  است،  پرباری ةگنجین

ای که در عین  محسوب شود. نویسنده بسزایی داشته باشد و هرچند شرط کافی نیست، شرط الزم برای آن

تواند داستانی  ادبی به خلق اثر داستانی می پردازد، می فرهنگی و   با پشتوانه دانشی، داشتن استعداد و نبوغ ذاتی، 

مطالعه این آثار برای داستان نویس ضروری به نظر  تتوان گف میپرمایه، استوار و ماندگار بیافریند. بنابراین 

گونه که  حافظ اگر آن تسلط شگفت انگیز را بر زبان و شعر فارسی و عربی نداشت تنها الهام  رسد. همان می

نظامی عروضی سمرقندی در چهار مقاله، در باب ضرورت  4برای آفرینش اشعاری چنین نغز و بلند کافی نبود.

الّا که در عنفوان شباب و در  ...اما شاعر بدین درجه نرسد» نویسد:  هنرآموزی از طریق مطالعة آثار پیشینیان می

روزگار جوانی بیست هزار بیت از اشعار متقدمان یادگیرد، و ده هزار کلمه از آثار متأخران پیش چشم کند و 

گیرد که درآمد و بیرون شد ایشان از مضایق و دقایق سخن بر چه  پیوسته دواوین استادان همی خواند و یاد همی

شعر در طبع او مرتسّم شود و عیب و هنر شعر بر صحیفة خرد او منقّش گردد، وجه بوده است، تا طرق و انواع 

همواره »اصوالً هنرمندان بزرگ و ماندگار،  5«تا سخنش روی در ترقی دارد و طبعش به جانب علو میل کند.

منحصر به فرد،  های اند که در عین داشتن فردیت و ویژگی اند، بلکه غالباً هنرمندانی بوده بزرگترین نوآوران نبوده

برداری را بنمایند. یعنی محصول پالودة  اند از سنتهای پیشین و محصول کار پیشینیان بهترین بهره توانسته

آمیزند و  سنتهایی را که از صافی عصرها و نسلهای متمادی گذشته، با ذوق و تجربه شخصی خویش می

یر، تولستوی، داستایفسکی، دانته، دیکنز و نیز آفرینند. مانند شکسپیر، مول شاهکارهایی بزرگ و ماندگار می

انسان امروز برای »نکته نیز باید توجه داشت که به این  6«فردوسی، سنایی، سعدی، مولوی، حافظ، بهار و...

ضروری است مجهز به تجربیات دیروز باشد. این شیوه در عین حال یکی از راههای  ،حرکت به سوی فردا



 

 

 

سنتهای هنری و ادبی »چرا که  7«ملّت است به خصوص در فرهنگ و ادبیات. حفظ و اعتالی هویت ملی هر

های نهانی گرانباری هستند که هرگاه هنر و ادبیات ملتی دچار بیماری و بحران گردد یا به دلیل هجوم  گنجینه

ی عناصر توان بدان پناه برد و با احیا و نوساز ناگهانی فرهنگ بیگانه در معرض ضعف و زوال قرار گیرد، می

نهفته و نیروهای خفتة آن و ترکیب آنها با عناصر سازگار جدید، هنر و ادبیات را همچنان زنده و زاینده نگاه 

  8«داشت.

؛ آشنایی و نویسان برجستة معاصر( )آثار و سخنان داستان براساس شواهد موجوددیدگاه دیگر آنکه 

نویسان معاصرکه  غالب داستانویسی نقش مهمی دارد، ن برای پیشرفت در داستانمطالعة ادبیات کالسیک فارسی 

ر با بودند و ارتباطی عمیق و انسی پایدا   اند، به این مهم پی برده نویسی ایران را برداشته های آغازین داستان گام

ش قع مسألة اصلی این پژوهاست. در وا ند و تأثیر این آشنایی در آثارشان نمود یافتهادبیات کالسیک فارسی داشت

نویسی  در داستاننقشی آشنایی با ادبیات کالسیک فارسی چه  ،نویسان براساس دیدگاه داستان»که این است 

 ضمن ارائة آرای ،پاسخگویی به آن برای «است؟ معاصر دارد؟ و این تأثیر چگونه در آثار آنها نمود یافته

 شود. می وجود دارد، اشاراتی آثار آنها  باره، به تأثیراتی که از ادبیات کالسیک فارسی در نویسندگان در این
 

 پژوهشپیشینة  

شده  نویسی معاصر فارسی مقاالت معدودی کار  دربارة تأثیر ادبیات کالسیک )کهن ( فارسی در داستان

 است، از جمله:

های کالسیک در نثر داستانی معاصر فارسی؛ نشریة دانشکدة ادبیات و  آتش سودا، محمد علی؛ گرایش -1

 82( بهار11نسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان؛ دورة جدید، شمارة سیزده )پیاپی علوم ا

؛ کتاب ماه ادبیات وفلسفه «تاثیر متون کهن بر نثر داستان معاصر» محمد علی؛ آتش سودا، -2

 44-36،ص 1384،مرداد

تأثیر متون این دو مقاله در اصل یک مقاله، با مفاد یکسان است و نویسنده در آن به بررسی چگونگی 

آبادی  احمد، گلستان، گلشیری و دولت کهن فارسی بر نثر داستانی جمالزاده، علوی، چوبک، دانشور، آل

 آثار داستانی از متون کهن اشاره دارد. پردازد. نویسنده در این مقاله غالباً به تأثرات زبانی و نثریِ می



 

 

 

، اعتماد «نویسی معاصر سعدی و داستان شوالیة روایت،»میرعابدینی، حسن، » میرعابدینی، حسن؛  -3

  2/2/1388ملی، 

نویسی  تداوم سنت روایی سعدی در داستان»با عنوان  -اندك تغییراتی -عابدینی این مقاله را با  میر

آورد. میرعابدینی در این نوشتار به بررسی تأثیر نثر و زبان و شیوة  در کتاب در ستایش داستان می« معاصر

وار است و  پردازد، بررسی او به طور کلی و اشاره نویسان معاصر می ی در آثار برخی داستاننویسی سعد مقامه

 آورد. ای از متن گلستان سعدی و یا آثار داستانی نمی هیچ نمونه

در  وی سـخنرانی کـه در اصـل    4«تأثیر ادبیات کهن بر ادبیـات معاصـر  » عنوان گلشیری نیز در مطلبی باهوشنگ 

اشاراتی به تأثیر ادبیات پردازد و  ی در شعر و نثر معاصر میوده، به تأثیر ادبیات کالسیک فارسدانشگاه آکسفورد ب

 کند.   آبادی و هدایت می کالسیک فارسی در نثر جمالزاده، دانشور، گلستان، دولت

را  کوشد عالوه بر ارائة بحثی پیرامون تأثیر و تـأثر از متـون کالسـیک، نظـر داسـتان نویسـان       پژوهش حاضر می

 د.ارائه کنهایی از تأثیرات ادبیات کالسیک فارسی در آثار داستانی آنها را  کاس دهد و نمونهعدربارة این مسأله ان

 

 تأثیرات ادبی 

اثر هنری از آثار هنری پیشین »تأثیرات هنری از مهمترین مباحث تأثیرگذاری و تأثرپذیری است، چرا که 

اش با سایر آثار هنری که پیش از آن وجود  اثری هنری به وسیلة رابطهآید. شکل  و در پیوند با آنان پدید می

گیرد  های هنری، تأثیری که متنی ادبی از متنی دیگر می پذیری شود... میان تمامی اثر داشتند تعریف و شناخته می

 11«مهمترین است.

های مشترك  ای از ویژگی های مدیون آثار پیشین و مؤثر بر آثار پسین است. یعنی پار هر اثر هنری به گونه

های جدید را نیز  رود، همراه با خود برخی ویژگی گیرد و هنگامی که از زمان خود فراتر می پیشین را برمی

های  های منحصر به فرد آن است، به ویژگی برد. پس ماندگاری اثر هنری همان قدر که مدیون ویژگی فرامی

شود، یعنی ماندگار  جذب نکرده باشد، مجذوب آینده هم نمیمشترك آن هم بستگی دارد. اثری که گذشته را 

اثر هنری برای اینکه پدید بیاید و بپاید و برای اینکه چیزی را کشف و بیان کند و با مخاطب  11نخواهد بود.

را  های پیشین را به کار گیرد. هنرمند برای اینکه چیزی ای از ابزارها، فنون و شیوه ارتباط بیابد ناگزیر است پاره



 

 

 

بنگارد ناچار است الفبای پیشینیان را بپذیرد و بداند که پیشینیان برای نگاشتن چنان چیزی چه روشهایی 

اند. یعنی هم سنتها و هم نوآوریهای پیشین را بشناسد، حتی برای اینکه آنها را نفی و نقد کند. هیچ  داشته

، دستور زبان، فرهنگ لغات، معانی و بیان و بدیع و تواند هر بار خود از صفر بیاغازد و الفبا، زبان هنرمندی نمی

 12ای ویژة خویش بیافریند. عروض و قافیه

بنابراین هنرمندِ نویسنده برای خلق اثر هنری خود بی تردید نیازمند آشنایی با اصولی است که پیش از او 

ترقی و تکامل در هنر به »در وادی هنر جریان داشته است تا از طریق آن بتواند هنر خویش را ارتقاء دهد. 

یابیم آنان نیز  می با تأمل در آثار گذشتگان در 13«معنای نفی مطلق گذشته یا انقطاع کامل از آثار پیشینیان نیست.

شویم،  هر چه بیشتر با دورانی آشنا می»اند  های هنری خویش را از گذشتگان خود دریافت داشته برخی مایه

ها و تصاویری که شاعری به کار برده است و به گمان ما ابداع خود شاعر  رهیابیم که انگا اطمینان بیشتری می

  14«اند. هیچ دگرگونی از اشعار شاعر دیگری وام گرفته شده بودند، تقریباً بی

رود تا از وجوه  هنرمند امروز نیز با نگاهی تازه و درکی متفاوت از پیش به سراغ ادبیات کالسیک می

های قدیمی،  ادبیات معاصر دغدغة باز پژواك و بازی با قصه»ازه بهره گیرد. بویژه که مختلف آن برای آفرینشی ت

کار مؤلفان آثار ادبی »بنابراین 15«های کارآگاهی دارد. متون کالسیک و ژانرهای دیرپایی چون رمانس و قصه

های شخصیتی،  ، جنبهها، وجوه ژانری رنگ ها از میان یک نظام زبانی نبوده، بلکه آنان پی صرفاً گزینش واژه

گری، و حتی عبارات و جمالتی را از میان متون ادبی پیشین و از سنت ادبی  های روایت ها، شیوه تصویرپردازی

، قواعد یا اه ها، قالباستمرار و تداوم سنتها را نباید تنها در تقلید، تکرار و تشابه صورت البته 16«گزینند. برمی

17تداوم را در روح زنده و سیالی یافت که پیوسته در رشد و گسترش است.معانی مشترك دید؛ بلکه باید این 
 

دارد، همانگونه  نابراین تأثیر پذیری آن نیست که نویسنده هرآنچه از سنت و ادبیات کالسیک دریافت میب

د کند که به خو سازد و به چیزی بدل می در اثر خویش به کاربرد، بلکه آن را در درون خود دگرگون و غنی می

دربارة تاثیر ادب  گلشیری 18«به ارث بردن سنت به معنای پذیرا شدن و از آن خود کردن آن است»او تعلق دارد. 

مقصود من از تأثیر ادبیات کهن در ادبیات »کهن در شعر معاصر نظری دارد که دربارة داستان نیز صدق می کند:

ان و یا گمنامان نیست. مثال مقصودم این نیست که امروز و معاصر ادامة قالب های گذشته در آثار بعضی  نامدار

بگویم سایه غزل می گوید و یا اخوان غزل می گوید و یا اوجی رباعی می گوید و یا مثنوی، مثال نیما قصیده 



 

 

 

در کل می خواهم بگویم که چگونه بین ادبیات کهن و ... دارد... من این ها را بازگشت می گویم و شکست

 14.«شده است و از این پیوند چه حاصلی داریمامروز رابطه برقرار 

محمد غنیمی هالل نیز دربارة اثرپذیری و نحوة دریافت نویسنده و رابطة آن با ارزش اثری که خلق 

گذاری نویسندگان بر یکدیگر مایة عیب و نقص نیست زیرا آفرینش اثر ادبی  اثر پذیری و اثر»گوید:  کند، می می

اش را  اب و سره باشد، امری دشوار بلکه نامقدور است چه هنرمند، زمانی که اندیشهبه این معنا که از هرجهت ن

کند و از آن یاری  آید، ناچار به حافظه رجوع می می اندازد و درون او برای زاد و زه افکار به جنبش در به کار می

یک اثر ادبی آنگاه های گوناگون نیست. ارزش  گیرد. حافظه چیزی جز محصول تجربه و مشاهده و دانش می

های خود را هرچه بهتر هضم کرده باشد و آنها را در بافتی نیکوتر و همساز  شود که هنرمند، دریافت ارزیابی می

احتماالً براساس همین نگرش است که دولت آبادی تأثیر پذیری  21«با ویژگیهای روحی خود عرضه کرده باشد.

. من بیشتر با حس و درك آثار پیشینیان موافق هستم و نه با جزم » ..گوید پسندد و می ناخودآگاه را بیشتر می

خوانم هیچ چیز را در حافظه ام نگه ندارم بلکه  ِحفظ کردن آثارآنها ... من خود را مقید کرده بودم که از آنچه می

 21«دا نکند جوهر دریافتم را پرتاب کنم  در ناکجای ذهن و روح تا در جریان زندگی جای خود را پیدا کند یا پی

نویسندة توانا و مسلط، تأثیر آثار دیگران را چنان در خود حل نموده که گویی بخشی از  مباحث پیداستاز این 

جان او گشته است و در هنگام آفرینش اثر خویش آنچنان هنرمندانه آن را در روح اثر می دمد که تنها رایحه ای 

در تعیین تأثرات یک متن از متون دیگر، گاه با اطمینان  ؛ به همین دلیل است کهحس کرد می توان از آن را

است، چه بسا ممکن است خود نویسنده نیز کامالً بر اثرپذیری  ر پذیرفتهن پی برد نویسنده از چه متنی تأثتوا نمی

تر فرضاً اینکه چه کتابی مورد مطالعة بیش -خود اشراف نداشته باشد، گاهی تنها باتوجه به شواهد بیرون از متن

توان به تأثرپذیری نویسنده از  متنی می ها غیر قابل انکار درون و گاهی نیز براساس شباهت –است  نویسنده بوده

همواره دست کم روابط میان دو متن را مورد »همچنین از آنجایی که نظریه بینامتنیت  متنی خاص پی برد.

نویسی معاصر در محدودة  رسی در داستانبنابراین موضوع تأثیر ادبیات کالسیک فا« بررسی قرار میدهد.

 22فرهنگی نیز قابل بررسی است. ای و درون نشانه درون بینامتنیتِ

تأثیرات ادبیات کالسیک فارسی در نویسان معاصر و  داستانترین  برجستهدر ادامه به بیان آرای برخی از  

السیک )آکادمیک یا غیر آن( با ادبیات ک نویسان هریک به طریقی این داستان 23یکی از آثار آنها خواهیم پرداخت.



 

 

 

نویسی معاصر  شان در داستان مهم، برجستگی و پیشگامیانتخاب آنها نقش دیگر  اند و دلیل فارسی آشنا بوده

 است.

 24محمدعلی جمالزاده

اهمیت جمالزاده در این پژوهش از دو جهت است؛ نخست آنکه او حلقة پیوند ادبیات کالسیک فارسی 

داشت و این با آن آشنایی خوبی  را خود خواند و ادبیات کهن ی نوین فارسی است، دیگر آنکه اویسنو و داستان

جمالزاده برای زبان فارسی احترام خاصی قائل است، او در  25پیداست.باره نگاشته است، ثاری که در ایناز آ

ن و آباء و اجداد ما به ما رسیده که از نیاکا [ی]چیزگرانبهاترین »نویسد:  سرایی می طریقة نویسندگی و داستان

نویسیم.  کنیم و بدان چیز می است و دو سه هزار سال عمر دارد همین زبان فارسی است که بدان تکلم می

ادبیات فارسی بهترین مظهر و آیینة این زبان است و مایة افتخار و مباهات ماست و در نظر مردم دنیا قدر و مقام 

خواهد نویسنده باشد باید این زبان را بسیار محترم بشمارد و مراعات شرایط  ه میبلندی دارد پس جوان ایرانی ک

آلت و ابزار کلمات و اصطالحات و تعابیر و امثالهم برای نویسنده حکم »او عقیده دارد:  26«بجا آورد. احترام را

م و تشبیه و استعاره ما که واقعاً شکر است از حیث اصطالحات و تعابیر و امثال و حکرا دارد. زبان فارسی 

تواند با آن الف همسری بزند. نویسنده ایرانی هر  توان ادعا نمود که کمتر زبانی می بسیار ثروتمند است و می

دیگر زبان فارسی و ادبیات فارسی هزار ساله مسلط باشد  هایِ قدر بر کلمات و الفاظ و اصطالحات و ثروتمندی

 27«تر خواهد بود و ارزش بیشتری پیدا خواهد کرد. تر و کاملاش به و بیشتر احاطه داشته باشد نوشته

هـ.ش، سرآغاز فصل نوینی  1311، یکی بود و یکی نبود است که انتشار آن در سال مهمترین اثر جمالزاده

عالمه 28«این مجموعه با دیباچة آغازین آن در حقیقت مانیفست مکتب جدید ادبی است»در نثر فارسی بود. 

کتاب یکی بود یکی نبود، نموداری از شیوة انشای شیرین و سهل ممتنع خالی »گوید:  ین اثر میدرباره اقزوینی 

از عناصر خارجی است و اگرچه این سبک انشاء کار آسانی نیست و به اصطالح سهل ممتنع است ولی مع ذلک 

به زبان پدر و مادری فقط این طرز و شیوه است که باید سرمشق چیزنویسی هر ایرانی جدید باشد که میل دارد 

خواهد که به واسطة عجز از ادای مقصود خود به زبان فارسی، محتاج به دریوزه  خودش چیز بنویسد و نمی

 24«ها بشود نمودن کلمات و جمل و اسالیب تعبیر کالم از اروپایی



 

 

 

او دربارة  .گویی و گرایش به زبان عامیانه است های اصلی نثر جمالزاده، سادگی و پرهیز از مغلق ویژگی

باید ساده بنویسیم یعنی آن »... گوید:  کند و می به سعدی توجه می ،لزوم رعایت سادگی در نثر و پرهیز از ابتذال

نویسی را که در نزد متقدمین مرسوم بود جایز نشماریم و مطالب را با زبان ساده و  همه تکلف و تعقد و مغلق

ل طرفدار ابتذال نبوده و نیستم و در مقام ساده نوشتن آنچه را پوست کندة فارسی بیان نماییم ولی در عین حا

 31«ام. گویند و بارزترین نمونة آن گفته سعدی خودمان است در نظر داشته می« سهل و ممتنع»

مکتب های بیگانه  و اگر با» جمالزاده همچنین  آرزو داشت  نویسندگان ما شاگرد مکتب خودمان باشند  

یشتر من باب کسب معرفت باشد نه اینکه تسلیم بال شرط آنها بشوند. مملکت ما کنند ب آشنایی حاصل می

ادبیات هزار ساله دارد... در این صورت چه علت دارد که ما خودمان را به مکتب های آنها بچسبانیم و اسم 

مکاتب را  های سورئالیسم و اگزیستانسیالیسم روی خود بگذاریم. شعرا و نویسندگان ما گلچین بسیاری از این

اند... پس ما نباید مفتون این کلمات خوش خط و خال بشویم بلکه به عقیده من باید کامالً  زیر پا در آورده

شاگرد مکتب خود و رهرو راه و طریق خود باشیم و خالصه آنکه ایرانی بمانیم و ایرانی فکر کنیم و برای 

توان  بازنگری و نگاهی امروزین به داستان و رمان، میاین نظر جمالزاده را با اندکی  31«ایرانیان چیز بنویسیم

 کامالً پذیرفت.

همواره به وجوه مختلفی   هایش مسلّم است و منتقدان  گیری جمالزاده از ادبیات کالسیک در داستان بهره

ا گر اند. میرعابدینی جمالزاده را از جمله نویسندگان سنت از تأثرپذیری وی از ادب کهن فارسی اشاره کرده

نویسی و نثر سعدی دارند و آثارشان در  گرا توجه وافری به شیوة حکایت نویسندگان سنت»نویسد:  داند و می می

نویسی اروپایی بهره  هم از صناعت داستان گیرد. جمالزاده گویی کهن و داستان مدرن قرار می حد فاصل قصه

نمای  الی طرح تو در تو و کهنه از البه کوشد گویی شرقی پایبند است. او می برد و هم به سنت داستان می

 32«حکایت، عناصر تربیتی را با لحنی اندرزگونه و طنزآمیز به خواننده انتقال دهد.

پردازیِ ادبیات کالسیک است،  شود و متأثر از حکایت های جمالزاده دیده می ویژگی دیگری که در داستان

وار است. در مقامه، راوی  های جمالزاده، مقامه رح داستانط»ها با شیوة مقامه نویسی است.  شباهت برخی داستان

کشد و راوی شنونده است.  ای بحثی را پیش می از میان آنان، گوینده ،بیند پس از ورود به شهری، جمعی را می

گاه  برد: شود. جمالزاده غالباً این شیوه روایی را به کار می با اتمام بحث و پراکنده شدن جمع، مقامه نیز تمام می



 

 

 

ای است  کند: راوی داستان، ایرانی تحصیل کرده روایی سفر به هم متصل می رویدادهای داستان را از طریق فرم

بیند و آن دوست سرگذشت خود را برای راوی شرح  گردد، دوستی را می ها به وطن باز می که پس از سال

شوند، برای بحث دربارة  ناسانده میهایی را که هر یک با لحن خاص خود ش دهد. گاه نیز نویسنده تیپ می

مانند آنچه در مقامه اتفاق –پس از پایان بحث، داستان هم  ،آورد موضوعی اجتماعی یا اخالقی گرد هم می

های  شود که وی گاهی به بازی جمالزاده به شعر و نثر کالسیک باعث می دلبستگی 33«شود. تمام می -افتد می

کاربرد فراوان فعل مجازی، کاربرد وجه وصفی فعل، ترکیبات  ،ش سودامحمدعلی آت زبانی کالسیک بپردازد.

های ادبی )سجع، جناس، مراعات نظیر و ...( در  عربی، مطابقة موصوف و صفت، کاربرد شعر در میانة نثر، آرایه

اً گزارشی و زبان آثار جمالزاده تقریب» به عقیدة او   34داند. را متأثر از ادبیات کالسیک فارسی میجمالزاده نثر 

آمیخته با شوخی است و از این جهت تداعی کننده شیوة حکایت نویسی متون کالسیک مانندگلستان سعدی 

برخی از 35«شود. است که در آن نکات اخالقی از طریق لحن اندرزگونه و با چاشنی طنز به خواننده گفته می

از مجموعة یکی بود یکی  درد دل مال قربانعلیدر داستان را های جمالزاده از ادبیات کالسیک فارسی  مندی بهره

 .توان دید مینبود 

 درد دل مالقربانعلی 

خواند و  میه او روضبیمار خوانی است که در خانة یک حاجی برای شفای دختر  مالقربانعلی شیخ روضه

ن و بی مثل ومانندی پاکدام عیالشیخ با اینکه  .دهد دل از کف می و بیند دختر را با گیسوان باز می یکبار اتفاقی

کند. اما  می ها قراری بخشد و شیخ بی مر نمیلعن بر شیطان و توبه ث ،شود میشیفته و شیدای دخترك  دارد،

میرد. شیخ پس از مرگ  میناکام و  گیرد شفا می دعای مالاز نه شود،  از داروی حکیم مداوا میبیمار، نه  كدختر

گذارد و در  اختیار لب بر لب پژمردة دخترك می خوانده بی قرآن میدختر هنگامی که در مسجد بر سر جنازة او 

 افتد. و کتک خورده به زندان میست و پا بسته دو شود  ها گرفتار می همان حال به دست گزمه

در داستان درد دل مالقربانعلی، عشق مالی پیر به دختر جوان، یادآور یک مضمون قدیمی در ادبیات 

الطیر،  شکند. در منطق را درهم میزاهد اجتماعی موقعیت پیر به دختر جوان، که کالسیک است: عشق زاهدی 

ربانعلی از زلف دختر و دهد. در همین داستان، یاد مالق طرح داستان شیخ صنعان را تشکیل می ،این مضمون

 کند:  آشنای غزل فارسی را تداعی می های چهرة او، توصیف



 

 

 

رختخواب سفیدی که موی پریشان دوشیزة خواب آلودی  نزدیک درگاه اطاق، چشمم افتاد به یک»

)برگزیده آثار سید محمدعلی جمالزاده، ص « سرتاسر ناز بالش آن را در زیر چین و شکن خود آورده است

37)36 

 جناس به کار برده در این اثر نیز شباهت بسیار به نثر ادبیات کالسیک دارد:

 بوسی عتبات عالیات دعایی خواندم ستانبرای آمرزش اموات و برآورده شدن حاجات و آ 

 (34)پیشین ص

 برد:  همچنین جمالزاده در این داستان جا به جا از اشعار ادبیات کالسیک فارسی بهره می

 ز غمش بیدارند گیرد و خلقی خواب میدارم که شبانگه تا روز        عجب از چشم تو 

 (37)پیشین ص

 (42وست پرواز کنند./ )پیشین ص گرد در و بام د          ند      خیز که عاشقان به شب راز کن شب

 37سیمین دانشور

زیر نظر استادان بزرگی چون فاطمه سیاح، در دانشگاه تهران سیمین دانشور ادبیات کالسیک فارسی را 

اصغر  ، عباس اقبال، علیمنیار، فاضل تونی، صورتگربهنصراهلل فلسفی، الشعرا بهار، سعید نفیسی،  فروزانفر، ملک

الجمال و جمال  دانشور رساله دکتری خویش، علم ها برده است. بهرهخته است و از محضر آنان حکمت و... آمو

 رساند. دانشور پایان میبا استاد فروزانفر به کند و در ادامه  فاطمه سیاح آغاز میدر ادب فارسی را به راهنمایی 

پردازد، و در  ادبیات کالسیک فارسی تا قرن هفتم میهای  در بخش دوم رساله به زیبایی شناسی معشوق غزل

آثار بزرگانی چون رودکی، فردوسی، فرخی سیستانی، عنصری، فخرالدین اسعد گرگانی، امیر معزی، انوری، 

سنایی، فریدالدین عطار، نظامی گنجوی، خاقانی، ظهیر فاریابی، مولوی، سعدی، شیخ محمود شبستری، کمال 

 38دهد. ، عناصر زیبایی شناسی معشوق را مورد بررسی قرار میالدین اسماعیل اصفهانی



 

 

 

من دکترای »گوید:  ادبیات کالسیک فارسی در گفتگو با گلشیری می دربارة شناخت خود ازدانشور 

او دربارة  34«ترین نثرها را تقلید کنم. ترین نثرها را بخوانم و سخت ادبیات فارسی دارم. یعنی مجبور بودم سخت

گوید که تاریخ بیهقی او را جلب کرده است اما از سبک آن  اش از این آثار می  ت و تأثیرپذیریسابقة مطالعا

اما از زبان بوستان و از   است و هرچند از نثر سعدی تأثیری نگرفته تقلید نکرده؛ آثار سعدی را هم فراوان خوانده

 با را موالنا مثنوی من»گوید:  و می اردای به مولوی و آثار وی د دانشور عالقة ویژه 41.است مثنوی متأثر شده

 این آوردیم،که می در موالنا را تمثیالت مأخذ باید تکلیف عنوان به زمان آن در ام، خوانده فروزانفر دکتر مرحوم

 ثیرتأ من»: گوید موالنا می آثار از خود پذیری ثیرتأ مورد در وی« .بود قرآن از تمثیالت این بیشتر و کردیم را کار

مندی چندانی  دانشور اگرچه عالقه41«است عرفان ترین عالی موالنا عرفان معتقدم و ام گرفته موالنا آثار از زیادی

در مورد حافظ  یو 42کرد.شود انکار نمیچنین بزرگانی را  به آثار خاقانی و نظامی ندارد، اما معتقد است

است. کاملترین زبان، زبان حافظ  ، شعر حافظترین شعر فارسی خوانم. کامل هر شب ]حافظ[ می»گوید:  می

شود رمان نوشت، زبان شعر است. حافظ هر مصراعش، هر بیتش دنیایی است.  است. ]اما[ با آن زبان نمی

های پیش و پس از خودش حتی وقوف دارد. جذبة  چکیدة ذهن رندی که به ذهنیات نسل معاصرش و نسل

ادبیات فارسی پیش از خودش در  عین حال تمام حافظ برای من این است که علو طبع خیامی دارد، و در

همچنین در مورد بیهقی، ناصرخسرو،  43«ها.. حافظ قرآن هم بوده. مشتش است. تمام تشبیهات، تعبیرات، اسطوره

های مرجع درسی  ام کتاب ام و ناصرخسرو را هم خوانده بیهقی را خیلی خوانده»گوید:  و آثار دوره قاجاریه می

از آن چه گذشت پیداست او بسیاری از متون کهن ادب  44«ام. ناصرالدین شاه را]هم[ خوانده سفرنامة... بودند

خواهم تقلید کنم از  نمی» است از هیچ یک مستقیماً تقلید نکردهگوید  چنان که میاما   فارسی را به دقت خوانده

منتها برای ر از راه دیگران... راهی غی ای برسم... خودم یک راهی پیدا کنم، خواهم خودم به یک نقطه کسی. می

  45«هایش هم نگاه کند اینکه آدم جای پا داشته باشد و به روال منطقی خود برسد، ناگزیر است به پیشکسوت

اگرچه عمر داستان در ایران »گوید:  دربارة تلفیق رمان به عنوان فرمی بیگانه با فرهنگ ایران می دانشور

ایم. در آثار خود از  های خود حفظ کرده ما هویت ایرانی را در داستانزیاد نیست و فرم آن غربی است؛ اما 

منابعی مانند قرآن، شاهنامه و عرفان مولوی سود بردیم و باید گفت اینها از جمله منابعی هستند که ما ادبیات و 

پیشینیان نیست. اما، ایم این یعنی، ادبیات ما خالی از توجه به آثار گذشته و  شعر امروز خود را بر آنها بنا کرده



 

 

 

زاده شیوه جدید داستانی را شروع کرد، فرم آن را از  وقتی جمالود، ش هویت جدید ما از مشروطه آغاز می

بود، یا به  زاده فرم داستانی به این شکل نداشتیم؛ یا مانند، گلستان سعدی ها گرفت. ما پیش از جمال غربی

این درست است که فرم داستان ما غربی است،  م نثر نداشتیم.ما داستان در کال یعنی شد، صورت شعر بیان می

های  و انعکاس هویت ایرانی در داستان... ها ایرانی است اما هویت آن ایرانی است. اشخاص ایرانی است، محل

های دیگر ترجمه شود معلوم است که این داستان مربوط به  ایرانی صددرصد مشهود است. اگر آثار ما به زبان

نویسنده باید از محیط اجتماعی، اقتصادی و مذهبی خود تجربه  اقل مربوط به خاورمیانه است...و یا الایران 

محیطی که دانشور در آن  46«شخصی داشته باشد و آنها را در آثار خود منعکس کند، تا اثری خوب خلق شود.

است.  بوده سیک فارسی بسیار مؤثرپذیری او از ادبیات کال رشد و پرورش یافته )شیراز( نیز در آشنایی و تأثیر

، در اینجا به هویداست –ژه سووشونبوی – آثار اواغلب مندی دانشور از ادبیات کالسیک فارسی در  هبهر

 .کنیم تأثیرات ادبیات کالسیک فارسی در اثر دیگری از او اشاره می

 جزیرة سرگردانی 

با کند و  اش را روایت می همراه زندگییان در انتخاب های هستی نور تردیدها و سرگردانی ،داستان

د داشتند آنها که ریسمان دستشان بود و آنها که کلی»گوید:  می که صدایی به اوشود  خواب هستی آغاز می

در  ،کند مادربزرگ خود زندگی میبا  ،هستی که پس از مرگ پدر و ازدواج مادر «.شان گم و گور شدند همه

سردرگم مردد و مدتی  ،مسلک و متدین جوانی عرفان ،گرا و سلیم چپسیاسی و انتخاب بین مراد، جوانی 

 ی که در آنخواب، رسد ، و داستان با خواب هستی به پایان میکند پیدا میشود و سرانجام به سلیم تمایل  می

 .ها می خورد بیند کلید طالیی عظیمی در دست دارد و این کلید به همه قفل می

شود؛ خصوصاً  های شعری دیده می بیات کالسیک فارسی به ویژه اقتباسدر جای جای این اثر تأثیر اد

در داستان حضور دارد و نقش خود را ایفا  «هستی» به عنوان استادِ «سیمین دانشور»اینکه شخصیت داستانیِ 

 ید:آ کند. چند نمونه از اقتباسات و اشارات به ادب کالسیک فارسی که در این اثر آمده، به عنوان شاهد می می

که  (5ص نباید کشید./ )جزیره سرگردانی  سدرة طوبی که حافظ گفته منتش رامقصودش سدر است،  -

 اقتباسی از این بیت است: 



 

 

 

دیوان حافظ )همه نیست  که چو خوش بنگری ای سرو روان این منت سدره و طوبی زپی سایه مکش  

 (114ص

ییم، اما من یکی که گل کوزه گران شدن هم از رو اگر اقبال یارمان باشد چون سبزه بر کنار جویی می -

 (7سرم زیاد است.  )جزیره سرگردانی ص 

اند، معلوم  اش سخن گفته آید، هم مولوی و حافظ و هم دیگران درباره از اصطالح بار امانت خوشم می -

بر دوش نگرفتند و  اه اند. واقعاً بار امانت چیست که آسمان و زمین و کوه شان از قرآن کریم گرفته است که همه

، بار امانت را به آزادی و اختیار انسان تعبیر ه بار امانت اندوه است... موالناگویند ک ای می عده ؟انسان پذیرفت

رساند.  ی ایمن میاست... یک نظر دیگر هم دارم  و آن اینکه بار امانت عشق است که انسان را به واد کرده

 (48ص )همان

به وجود نیاید؛ پس عشق جواب مسأله است...به  دتوان گوید: پس حزن می کشد و می سیمین آهی می -

عقیدة سهروردی خلقت جهان مرهون حسن و عشق و حزن است، این سه برادر سه صورت مثالی وجود 

 (62صهمان نورانی یا بهی هستندکه آفرینش اول یعنی عقل است. )

من صنما دل با  بود:« حقیقت شرح حال هستی خود»رسید،  می  زمزمة تیمورخان که از تاالر به گوش -

 همان) سی پاره منم ترك چله کن..// سی پاره به کف در چله شدی * گر سر ننهم آنگه گله کن... یکدله کن *

 (1142)نک غزلیات شمس ص  (264ص

یر در تح ران چون رسید این جایگاه *مرد حی  خواند: زد و می تیمور خان نواختن را از سر گرفت، می -

ویند مستی یا گر بگ/  جمله گم گردد از او گم نیز هم وحید بر جانش رقم *هرچه زد ت /  مانده و گم کرده راه

وان ندانم هم ندانم نیز من.../  من ندانم چیز من * گوید اصالً/ ای؟ .. نیستی گویی که هستی یا نه ای  *  نه

 (417الطیر عطار ص منطقنک ) (311)همان ص

االولیاء عطار نیشابوری. حالت داوود طایی را در وادی  یگری برداشت و گفت: تذکرهسلیم کتاب د -

حیرت این طور توصیف کرده: کدام روی و موی بود که در خاك ریخته نشد و کدام چشم است که در زمین 

  ..ریخته نگشت؟ دردی عظیم از این معنی به وی)داوود طایی( فرود آمد و قرار از وی برفت. متحیر گشت.



 

 

 

المحجوب هجویری است و این طور خواند: چون مقصود اندر عبارت  کتاب دیگری برداشت  و گفت: کشف

 (324ص )هماننیاید و بنده را از وی چاره نباشد به جز حیرت دائم او را چه چاره باشد؟ /

برخی  عرفانی و نیز مباحث روانشناسانه و گاه فلسفی است که -شاید به سبب وجود همین قطعات ادبی

خانم دانشور عمداً » منتقدان عقیده دارند جزیره سرگردانی و ساربان سرگردان رویکردی تعلیمی دارد: 

کند...  کند و تجربیاتش را گاه به صورت پند و اندرز از زبان طوطک ... بیان می حضورش را در داستان اعالم می

ایم  نظیر  ست که در ادبیات کهن بسیار داشتههای تعلیمی ا توان گفت ساربان سرگردان از انواع داستان می

قابوسنامه و امثال آن، و کمی جلوتر کتاب احمد طالبوف که نویسنده تجربیات و نظریاتش را به طور مستقیم به 

  47«مخاطب منتقل می کند

  48ابراهیم گلستان

است که به نثر و  نویس معاصر ابراهیم گلستان از نویسندگان صاحب سبک ایرانی است؛ او اولین داستان

نویسان معاصر  بین نثر داستان زبان داستان توجه ویژه دارد. نثر گلستان، آهنگین، موزون و روان است و در

دقیق و بجا از کلمات و نیز موسیقی و هارمونی  به استفادهگونه که  برجستگی و تشخص خاصی دارد. او همان

ن نیز توجه دارد، و نثر او به علت هماهنگی با ساخت داستان دهد، به ساختمان داستا واژگان اهمیت فراوانی می

این سبک نگارش را پس از  گلستان نیز با ادبیات کالسیک فارسی آشنا بود ویابد.  است که زیبایی و ارزش می

ابراهیم گلستان به عنوان »سالها تمرین و ممارست و به پشتوانه ادبیات کالسیک فارسی به دست آورده است. 

برد، یعنی چکیدگی و شفافیت شعر  یک نثر فارسی و اصیل و پاك از نثر )نه نظم( بوستان سعدی نام می الگوی

براهنی  44«است. خواهد... نثر گلستان گهگاه با سمبولیزم شاعرانه اما بی تکلف و روانی در آمیخته را برای نثر می

اش را باید  گلستان سلیقة هنری دارد و سلیقة هنری»: داند می را متأثر از نویسندگان آمریکایینثر  ةالبته این شیو

های معاصر است... این  در زبانش جست، که نثرش و حتی گاهی آن نثر مبدل شده به شعرش، از بهترین نوشته

خود  51«آموخته باشد.« گرتروداستاین»یعنی « همینگوی»و شاید از استاد « همینگوی»نثر را باید گلستان از 

من وقتی درباره نثر فارسی فکر کنم، گفتم نثر، بوستان سعدی را، نمونه » گوید: دیگری دارد می گلستان اما عقیدة

تر چه؟ بحث اگر راجع به نثر و سبک و نوشتن است و شما اصرار دارید برای من  بینم. بیان از این پاك عالی می



 

 

 

ل سعدی و بیهقی را بگیرید، خیام را منبع پیدا کنید، یا دست کم نقطه مراجعه و رفرانس گیر بیاورید، خوب، او

های خیام را، بعد بروید سراغ هر کسی که در فرنگ میل  هم بگیرید. آره، دوست عزیز، همین چهارتا رباعی

دارید؛ بروید سراغ همینگوی، فلوبر، استاندال، رومن رالن، سیریل کانالی، دیلن توماس، فالکنر، تورگینف و 

ها به اینها هم اگر نخواستید قناعت  شان، و در این شماره برداری و فرانسه های انگلیسی تولستوی در ترجمه

عرض کنم شکسپیر، آخرش  اینها بزرگتر کیست، احتمال دارد بکنید، نکنید، بعد هم اگر از من بپرسید از

خواهد. در حد نثر همینگوی هیچوقت به روانی  اش دور همینگوی ماندن تا یک حدی کوته نظری می همه

های بوستان را بخواهید بگیرید به عنوان بیان، به عنوان سبک،  نویسد در بوستان، شما هر تکه از قصه ی نمیسعد

شیله پیله بودن، خوب سعدی هست دیگر.  به عنوان زبان، به عنوان پاکی کالم، به عنوان شسته رفته بودن، بی

ر، از اول تا آخرش را خوانده باشید، یک وقتی شما قبل از همینگوی، بوستان سعدی را ده مرتبه، خیلی بیشت

بینید که  سید به همینگوی میر بعد که می وقتی هی سعدی را خوانده باشید کند. خوب، مقدار باالخره تأثیر می

تان. این را نبایستی فراموش کرد. و فکر کرد که  شود بر تجارب قبلی اینهم تا حدی، خوب، اینهم اضافه میای! 

گلستان دلیل توجه به وزن و آهنگ  51«گویی گویی و پاك گویی و فشرده این از لحاظ خالصهاو مدل اصلی بود، 

به خاطر اینکه رم... ب من یک مقدار آهنگ در نثرم به کار می»داند:  در نثر را سعی برای پاك و درست نوشتن می

ه خودم بدهم، که زیادتر ب خواهم این آهنگ را مرتب کنم امکان دقیق شدن برای پاکتر نوشتن را وقتی که می

 52.«ننویسم

های ابراهیم گلستان همچون نثر گلستان سعدی   شود نثر داستان توجه به آهنگ و موسیقی کالم باعث می

توان تقطیع عروضی کرد؛  دارای وزن عروضی باشد و همانگونه که بسیاری از جمالت گلستان سعدی را می

ز می توان وزن عروضی تعیین کرد. محمد علی آتش سودا  به این برای برخی از جمالت نثر ابراهیم گلستان نی

است به  نثر ابراهیم گلستان  از سه جنبة کلی از گلستان سعدی متأثر شده» نویسد:  کند و می موضوع اشاره می

کاربردن جمالتی که دارای وزن عروضی هستند، کاربرد جمالت قصار و  به کاربردن صنایع بیانی و بدیعی 

استفادة گلستان از اوزان عروضی یکنواخت و تنها  تشبیه، استعاره، اسناد مجازی...جناس، سجع، ایهام،  همانند

گیرد، به عنوان نمونه در عبارت زیر که به  برای تفنن نیست. او در این کار تناسب لفظ و معنی را در نظر می

برد تا  کند، بحر متقارب به کار می ه میداستان رستم و سهراب از شاهنامه و کشته شدن پسر به دست پدر اشار



 

 

 

جوی و «)همان روزها بود کز مویة پهلوانی که نشناخته پسر کشت... »وزن شاهنامه در ذهن متداعی شود:  

جوی و « ) داالن دراز و سقف کوتاه، دیوار به رنگ آبی سرد»و جملة آهنگین دیگر  53(11دیوار و تشنه، ص 

عروضیِ )مفعول مفاعلن مفاعیل( دارد. از این قطعات شعر گونه در آثار (  که وزن 116دیوار و تشنه، ص 

کند نثری موزون بیافریند که همگام با موضوع، کند و سنگین  او سعی می»  شود. ابراهیم گلستان بسیار دیده می

ز شود و سادگی و ایجا شود، یا سبک و جهنده. اما در مواردی هم گرفتار بازی کهنه آرایش زبان می می

یابد... گلستان با  وار می دهد یا نثرش به جای یافتن وزنی عروضی، آهنگی بحر طویل وار را از دست می سعدی

  54.«جتماع کندکوشد فکری ساده را تبدیل به تمثیلی کلی درباره ا کاربرد تشبیه و استعاره و تمثیل می

ات کالسیک فارسی به خوبی شناسد و با مفهوم قصه در ادبی ابراهیم گلستان ساختمان قصه را می

گوییم شکل نوین قصه در ایران با دهخدا یا جمالزاده راه افتاد، چندان درست  می»آشناست و معتقد است اینکه 

بینیم این شکل از قصه از قدیم  نویسی به فارسی بیندازیم می نیست. در واقع اگر یک نگاه گسترده بر رسم قصه

ست، چون شکل زبان در این  آید. اما چون فارسی یک زبان قدیمی گیر میهم بوده... قصه در هر زبان همیشه 

اندر کار یا آشنا  است، چون این زبان، زبان عده بسیاری از گویندگان دست ده قرن تغییرهای زیاد اساسی نکرده

چون  به شاخه های فکر عرفانی است و اینها هم برای تجسم، برای دادن صورت به اندیشه مثال می آوردند، و

های حماسی هم که  های عشقی و اسطوره که در کنار این ذخیره سرشار استوار به هوش و خرد، افسانه

های قدیمی  فارسی زبان از قصهن هستند، بسیار است، امروز های ابتدائی و آسان قصه در هر زبا شاخه

ز روزگار پیشتر دارند، هرچند زبان بیشترِ دیگران در زبان جاری معمولشان ا تر از آنچه  ای دارد گسترده مجموعه

ها پیداست در چار چوب اقتضای  فارسی امروزه از آن یادگار و از این امتیاز بی خبر باشد، که هست... این قصه

 55.«..اند روز گفتنشان هستند، هم در زبان هم از مایه، و هم از شکل، عدة زیادشان به صورت نظم

در ، ای داشت بر ادبیات کالسیک فارسی اشراف گستردهان ابراهیم گلستدهد  این سخنان نشان می

هم نشانی و فردوسی  مولوی ، چونبزرگان ادب کالسیک سایرآثار سعدی از آثار عالوه بر وی های  داستان

از  -که اوج زیبایی و پیراستگی در نثر را نیز دارد-توان یافت؛ عنوان سومین کتاب او، جوی و دیوار و تشنه  می

دیواری  ،آورد. در آن تمثیل است و گلستان آن را در آغاز اثر خویش می شده دفتر دوم مثنوی گرفته تمثیلی در

 را خشت دیواراست  امیدوارانه خشت  ی دیوار نشستهکه بر باال  ای است و تشنه مانع رسیدن آب به تشنه



 

 

 

آذر، ماه در داستان . دست یابدکند تا هم صدای آب را بشنود و هم سرانجام  به آب  کند و به آب پرتاب می می

نشیند و وضعیت خود و سایر مبارزان را  راوی به میدان فردوسی رسیده در مقابل مجسمة فردوسی می پاییزآخر

در داستان  کند. مقایسه می« ام نمیرم ازین پس که من زنده»شوند با فردوسی که گفته بود:  که به راحتی کشته می

ای طوالنی  گیری پهلوانان و شاهنامه خوانی آنان که در فرهنگ ایرانی سابقه کهتوصیف معر« با پسرم روی راه»

های  ترین داستان یکی از غنیکه از روزگار رفته حکایت  کند. دارد، داستان را به حال و هوای ایرانی نزدیک می

خاصی دارد. های معاصر فارسی تشخص  از نظر فرم و محتوا در داستان 56ایرانی دربارة دوران کودکی است

نویسی، آن را نوشته است و تمام قدرت و مهارت خود  ابراهیم گلستان در اوج پختگی و تجربه در هنر داستان

نثر روان و شاعرانة آن روانی سخن سعدی را به  57را برای خلق داستانی که ماندگار باشد، به کار گرفته است.

 آورد. خاطر می

 از روزگار رفته حکایت

شدی اصغر)بابا( لَلِه م باعکسی که است، کودکی دوران اطرة پرویز از عکسی در داستان تداعی خ

زندگی بابا را بیان . پرویز با مرور خاطرات از کودکی تا بزرگسالی حکایت است انداختهخانوادة اربابی فرزندان 

کرد و  برای خانواده می که پیش از تولد او به خانة آنها آمده بود و زن پیر و زمینگیری داشت، همه کاری کند می

دادند و او را  افتاد به  بابا نسبت می برد، اما هر اتفاق ناگواری که می ها مهربان بود و او را به گردش می با بچه

مهری اهالی خانه  های خانوادة اربابی بابا با بی سرانجام نیز همراه با تحوالت جامعه و دگرگون دانستند. مقصر می

 میرد. کسی می کنار همسرش در بیو   رود از آنجا می

 دهد: بخشی از این داستان، زبان آهنگین و موزون و نثر شاعرانه  آن را نشان می

آمدم خانه دیدم بابا  رفت، یک روز ظهر می های شهر سر می اردیبهشت آمد. بوی شکوفه نارنج از کوچه»

ا بودی؟ گفت خانه. ی؟ گفتم حاال کجپرس رفت. گفتم بابا کجایی تو؟ گفت ازمن که حال نمی عصا زنان می

آیی؟ نگاهم کرد. گفتم  روم دیگر... گفتم پس که دوباره می روم، می نماندی پس؟ گفت نه می گفتم آنجا چرا

خواهند. )از روزگار رفته حکایت،  آیی؟ نگاهم کرد؛ آن وقت گفت ای بابا ما را دیگر نمی  خوب، پس چرا نمی

 (31ص



 

 

 

 58جالل آل احمد

به خوبی آشنا بود؛ او چون همسرش، سیمین دانشور، دانشجوی دکترای  ادبیات فارسی کالسیکا بآل احمد 

الزمان فروزانفر، دکتر محمد تدین، احمد بهمنیار،  زبان و ادبیات فارسی بود و شاگردیِ استادانی چون بدیع

اه، قید گرفتن دکترا را زد و به ناگ 1331اهلل صفا، دکتر علی کنی را تجربه کرده بود؛ اگرچه او در سال  ذبیح

دفاع « های هندی و ایرانی قصة هزار و یک شب بررسی ریشه»خویش با عنوان   تصمیم گرفت از رسالة دکترای

 های روایی رساند که او بر متون ادب کالسیک فارسی اشراف داشت و حتی ریشه ؛ اما همین نیز می54نکند

  است. شناخته های شرقی را نیز می قصه

یعنی مواجهة آدمی با زندگی، آدمی »، به نظر او ادبیات دانست می« برخورد با مسائل حیات»مد ادبیات را آل اح

صراحت که ورای خور و خواب و خشم و شهوت، غم دیگری هم دارد... ادبیات دنیای صمیمت است. ناچار 

ه ها ب ر آل احمد معلم بود و سالاز سویی دیگ 61.«اد تاریخی هر ملّتی، ادبیات استترین اسن اصیل» و 61«دارد...

معلم ادبیاتم من. شاید شعر قدیم کمتر خوانده باشم » گوید: . او خود میبود ات فارسی پرداختهتدریس متون ادبی

ام  گلستان سعدی را شاید بیش از پانصد بار درس داده»کند:  و تأکید می «ام، یعنی نثر کهن را اما نثر زیاد خوانده

ای به جمالزاده تأثیر تدریس  همچنین او در نامه 62«انصاری را هم شاید بیش از دویست بار.و خواجه عبداهلل 

اما برای اینکه سابقة معرفتی میان ما » کند:  هایش اینگونه بیان می آثار اصیل ادبیات فارسی و نقش آن را بر نوشته

و از کلیله و دمنه گرفته تا گفتار خوش  باید، بد نیست بدانید که فقیرتان از چهارمقاله گرفته تا تاریخ وصّاف

کند و زیر چه نثر را امضاء  داند چه می است و حاال دیگر می بار درس داده کم ده یارقلی هرکدام را دست

 63«کند. می

نویسندگان معاصر به شیوة  ای به زبان فارسی داشت. او در جایی از بی توجهی آل احمد توجه ویژه

توجه است. به اصالت در کالم، به پاکی  ادبیات معاصر پارسی به سبک بی» نویسد: کند و می انتقاد مینگارش 

صراحتاً و نیز  64«برد، به ایجاز و به طور کلی به فصاحت و بالغت. تعبیر، به جزالت زبانی که به کار می

بان من فارسی ام... من در همه مورد جهان وطنی هستم جز در مورد زبان. ز من به ازای زبانم زنده» گوید: می

دهد و  را مورد انتقاد قرار میای  از آثار ترجمه پذیری صرفرتأث او 65«ام. است من از این دُم زبان به مادرم بسته



 

 

 

 ؛ام ام اثر فالن فرنگی و کتابش را در آن دیده خیلی اتفاق افتاده که فالن شعر یا فالن نثر را که خوانده»گوید:  می

ی بدست نویسنده یا شاعر خودی بدهد پسندیده است اما اگر قرار باشد بر گرتة این تأثیر تا آنجا که سر کالف

قضیة اقتباس و تقلید به »باید توجه کرد « کار دیگران قدم بزنیم که دیگر ادبیات معاصر فارسی یعنی چه؟

یونانی و  صورتی در نیاید که مثالً صاحب قلم فارسی زبان، بی خبر از اساطیر ملی و مذهبی خویش، به اساطیر

 66«رومی پناه ببرد

 –های اجتماعی  ها که غالباً در اندیشه ها و ریشه از این سخنان و تأکید او برای به بازگشت به سنت

منتقدان نیز  توان نتیجه گرفت او به توجه به ادب کالسیک فارسی نیز تأکید دارد. اش بیان می دارد، می سیاسی

آل »نویسد:  اند: عبدالعلی دستغیب می یات کالسیک فارسی اشاره کردهکمابیش به تأثر پذیری آل احمد از ادب

جویی در  کوشد به پیروی آن، با صرفه میاحمد به نثرکهن )بیهقی، ناصر خسرو، سعدی و...( توجه دارد و 

چه اند که این نثر گنجایی داستان جدیدنویسی را ندارد. گر گروهی گفته ها، معنای بسیار عرضه کند. واژه آوردن

هایش نیرومندتر است، ولی در مدیر مدرسه و پنج داستان از عهده  ها و مقاله نثر آل احمد در سفرنامه

محمد علی سپانلو نیز دربارة جالل آل احمد، ابراهیم گلستان و بهرام صادقی « نویسی نیز برآمده است. داستان

ها، سهم اعظم توجه  اند اما در نثر آن کردهگرچه این نویسندگان عناصری از شیوة غربی را اقتباس »نویسد:  می

است... راستی را که طنین ناصرخسرو و بیهقی در نثر آل احمد  به لحن انشای قدیمی ایران معطوف شده

گوید که سعی کرده ایجاز زبان گلستان سعدی و خواجه عبداهلل انصاری را  است و حتی خود او می   مشخص

مندی برادر به بزرگان ادب فارسی  و شمس آل احمد از عالقه  67«ند زندپالوده از صنایع لفظی به شعر پیو

ها و  از میان بزرگان تاریخ و ادب، به موالنا و حافظ عالقة بسیاری داشت و در کل شعرها، نغمه»گوید:  می

 68«بود. شماری را حفظ کرده خواند و در سینة خود مطالب بی های لطیف را می داستان

از  ار جالل آل احمد نثر اوست که تأثیر بسیاری بر نثر معاصر فارسی داشت؛آثترین ویژگی  مشخص

آوردن  قرینه، ایجاز، حذف فعل با قرینه و گاه بیهای کهن،  توان به گرایش به نثر و واژه میوی های نثر  ویژگی

ای  رت به جای جملهها، جابه جایی ارکان جمله، آوردن یک واژه یا عبا مثلها و تعبیرهای عامیانه، بازسازی مثل

 شیوة درجالل آل احمد  کردن تصویر و حالت، اشاره کرد. کامل، به کار بردن وجه مصدری برای عرضه

سرگذشت کندوها و نون و در  گیرد. بهره می های مرسوم ادبیات کالسیک فارسی پردازی نیز گاه از شیوه داستان



 

 

 

های  توصیف. »برد می ترین مسائل سیاسی زمانه بهره ساسیهای کهن برای بیان ا ها و حکایت القلم از فرم افسانه

« خونابة انار»داستان کوتاه  64«و محیط و روح ایرانی بر سطور کتابش جاری است. ،القلم رساست و زنده نون و

همین پرداخت تمثیلی را  71پردازد. ها در دخمه می نیز داستان تمثیلی است و به وصف آیین گذاشتن مرده

که تار اشاره کرد  توان به سه از آثار دیگر او می ر از حکایات تمثیلی ادبیات کالسیک فارسی دانست.توان متأث می

؛ و همچنین دمثنوی دار با داستان پیر چنگی های ساختاری و مضمونی شباهت ،هایی در نگرش وجود تفاوتبا 

از نیز برخی در مدیرمدرسه آورد.  می خاطر سفرنامه خسی در میقات که آشکارا سفرنامة ناصرخسرو را به

 ادبیات کالسیک فارسی نمایان است.  تأثیرات 

 مدیر مدرسه

او برای ای شود.  تواند مدیر مدرسهزند تا ب این در و آن در می ،معلمی که از درس دادن خسته شده است

اما همان  ؛گیرد یای را م مدرسة دورافتادهدهد و حکم مدیریت  ای می  این کار به کارگزینی ادارة فرهنگ رشوه

کوشد وضع مدرسه را مطابق سلیقة  میاو ای هم نیست.  کار چندان سادههم  فهمد که مدیریت روزهای اول می

افتد و آشفتگی  گیرد. اما حوادث پی در پی اتفاق می آموزان را می خود تغییر دهد و در این تغییرات جانب دانش

کند و اختیار  ها را تنبیه می آیند، ناظم بچه میدیر ها  دهد. معلم فرهنگی را نشان می –و نابه سامانی اجتماعی 

رابطة ناسالم   دو بچهو شود  زندانی می یدیگر کند و تصادف میها معلم یکی از همة امور را در دست دارد، 

تعفا وا اسبه سرخورده ماجراها او را های مدیر در حل  ده بودن تالشفای و بی ها کنند و...؛ همة این برقرار می

  د.دار می

ها،  های ماهرانه از اصطالحات، مثل نثر مدیر مدرسه در نهایت سادگی همان نثر محاوره است با چاشنی» 

دهد نویسنده برای پرداخت آن از ادبیات قدیم نیز بهره گرفته  ها و کنایات زبان کوچه و بازار که نشان می تشبیه

مدیر مدرسه را از نظر سبک  71«کند. و شکل تلمیح به مثل پیدا می است گاه سرو دست بریده ،های آن است. مَثَل

اند؛ عبدالعلی دستغیب  همانند دانسته-است که خود آل احمد آنها را ترجمه کرده-با بیگانه و سقوط آلبرکامو 

ی مدیر اند. طرح داستان بیگانه و سقوط کامو و مدیر مدرسه با زبانی موجز و فشرده و پویا نوشته شده»نویسد: می

اذعان  نویسندگان فرانسویپذیری از ؛ آل احمد خود نیز به تأثیر «مدرسه با سقوط آلبر کامو کامالً همانند است

از رسائل خواجه پذیری  ؛ خود او به تأثیراز نثر کهن پارسی نیز آشکار است همه، اثرپذیری وی با این 72دارد



 

 

 

تواند  هایی از نثر مدیر مدرسه می نمونه 73کند. اشاره میعبداهلل انصاری و گلستان سعدی و سفرنامة ناصرخسرو 

 های برشمرده را نشان دهد: ویژگی

داده و باز البد حاال داردکفارة گناهانی را  اش بوی قرمه سبزی می البد کله»المثل و طنز:  دگرگونی ضرب

 (14)مدیر مدرسه ص« دهد که یا خودش نکرده، یا آهنگری در بلخ کرده می

باز از مسلمانی حرف زد. از مقام معلم، از مهد الی اللحد، و از »المثل و تلمیح:  بخشی از ضرب استفاده از

 ( 55صهمان )  «های دیگر. خیلی دهن پر کن

 شود: های توصیفی عصر گذشته دیده می شیوه یگاهدر نثر او 

 (13ص همان «  )و تا سه تیر پرتاب، اطراف مدرسه بیابان بود»

« و کسی را زهره نباشد در آب شدن به یک تیر پرتاب دور از شهر»خوانیم:  سرو میدر سفرنامة ناصرخ 

 (75)ص

خفت آور نبود که به خاطر سیصد تومان جا بزنم و استعفا »و اقتباس از متون ادب کالسیک فارسی: 

 (84)مدیر مدرسه ص« بدهم؟ پس چه شد آن داستان خطر و کام شیر و از این اباطیل؟

 چو خطر کن زکام شیر بجوی  مهتری گر به کام شیر در است * این بیت است: که اقتباسی از 

ادب از که »و « صُم بُکم»فقط باید بدانی که چه جور سر به زیر و پا به راه باشی و »...ای دیگر:  و نمونه

 (45ص یر مدرسهد)م« و اینها همه خود پیشرفت نیست؟« قناعت توانگر کند مرد را»و « آموختی از بی ادبان

 74نادر ابراهیمی

 –شعر و نثر  –از آغاز جوانی با متون قدیمی و اصلی فارسی که است نادر ابراهیمی نیز از نویسندگانی 

وار  دیوانهرداری. گذاری و یادداشت ب کردم و عالمت مکرر خوانی می»گوید:  باره می دراین وی آشنا بود،

ها کتاب  نامه، کلیله و دمنه، عقل سرخ و ده عروضی، مرزبان. چهار مقاله خواندم. مجنون تاریخ بیهقی شدم یم

آنگاه نیما ، شاملو، اخوان، و حافظ، مولوی، عطار، ناصرخسرو، و  -بارها–دیگر ... و همزمان، گلستان و بوستان 



 

 

 

العابدین  های استاد زین ی محبت های مختلف قدیم، زیر سایه خوردنی غریب در نثر دوره .... و غوطهسایه و

ست، و استاد صدیق اسفندیاری... از این سو فرورفتن، از آن سو  ن که او هم عاشق مسلم زبان فارسیتمؤم

 75«برآمدن.

ادبیات فارسی جدید، ادبیات داستانی، »های مختلف پرداخته است؛  تدریس در رشته براهیمی سالها بها

ی، نقد و تحلیل شناس و زیباییسی، هنرشناسی نوی ایران، فیلمنامهنویسی در  نویسی، تاریخچة داستان اصول داستان

 تدریس کرده است. وی از جمله دروسی است که 76«و ویراستاریفیلم و فیلمنامه 

این زبان بهشتی که محصول »کند:  ابراهیمی عالقة وافری به زبان فارسی دارد و آن را چنین وصف می

ترین،  دارترین، پرخون ترین، ریشه آهنگ ست، خوش ترکیب و امتزاج قدرتمندانة دو زبان پارسی و عربی

میانوندی  -پیشوندی–در آمیختن این دو زبان، از یک سو، پسوندی »و  77«ترین و کارآمدترین زبان دنیاست غنی

به کوهی رفیع و جلیل تبدیل شدن و از سوی دیگر، به طور وسیع، تصریفی و اشتقاقی شدن زبان، فارسی را 

های ساده  توان با پانوشت های زبان قدیم در بعضی از آثار کالسیک را می براهیمی معتقد است دشواریا 78«کرد.

نرم و روان کرد. او باز نویسی آثار کهن را  -های دشوار و مبهم ـ برای مخاطب امروز  و معانی روشن برای واژه

ازی کرد، چنان که خود او در آن شب که های وطن نوس پسندد بلکه معتقد است باید آثار کهن را برای بچه نمی

 74است. ی دو درخت خرما و چندین حکایت دیگر چنین کرده تا سحر و  قصه

سال طول کشید تا زبان و  بیست»کرد:  هایش دقت بسیاری می برای انتخاب زبان مناسبِ داستان ابراهیمی

ی سرخ آبی( یافتم؛ یعنی ساختم...زبان ها ساختمان مناسب را برای داستان زندگی میر مهنای دوغابی )بر جاده

الزم برای میر مهنایم را تولید کردم. تعدادکثیری عصر زندیه، قبل از زندیه، و بعد از زندیه خواندم تا مکتوبات 

عصر قاجار هم آمدم و یک زبان خاص که قدری کهنگی داشته باشد اما کامالً نرم و روان باشد تراشیدم... مثل 

بویژه در آثار کالسیک –ابراهیمی از توجه به موسیقی زبان  81«دنبال آهنگ این زبان رفتم. دان به یک موسیقی

ها، موسیقی خاص خود را دارند؛ هم در اجزا و هم  بسیاری از قصه»است:  در جای دیگر نیز سخن گفته-فارسی 

ه با صداقت باران با تو اینک حدیث دوست داشتن را از صدای کسی بشنو ک»در نثر و هم در بیان. من با جملة: 

کنم. هیچ تردیدی وجود ندارد که هر واژه،  سازم و از آن به عنوان نت استفاده می موسیقی می« گوید سخن می

تواند دانگی از موسیقی باشد. اگر اینها را طوری تنظیم کنیم که با فشاری خاص ادا شوند،  حرف و صوت می



 

 

 

و شمع و شراب و  شب است و شاهد»به این ترتیب توجه کنید: کنند.  معنای موسیقی خاص قصه را منتقل می

نوعی موسیقی ایجاد کرده است. از « ش»تکرار صدای حرف « غنیمت است دمی روی دوستان بینی ×شیرینی

شود. منظورم این است که موسیقی در ادبیات داستانی  این نوع موسیقی در اشعار حافظ و مولوی بسیار دیده می

سنده اما نویوجود بیاورید. توانید، موسیقی زیبایی برای داستان به  تان می ارد. با تنظیم قصهاهمیت بسیاری د

 81.«مکلف به استفاده از آن نیست

 اوهزار ساله قائل است.  ابراهیمی از جمله کسانی است که  برای پیشینة تاریخی قصه در ایران قدمتی پنج

کند که سرزمین ایران، درگذشته،  استدالل می آغاز کرد، و ز گیلگمشمعتقد است پیشینة داستان در ایران را باید ا

اد تاریخی این را اثبات می گرفته و اسن هایی از بابل، آشور و کلده را در بر می ها، قسمت ها و هزاره سده

شان اینجاست، چرا گیلگمش یکی از  شان ایران است...وقتی تاریخ آشوریان سراسر جهان، وطن مسلّم»کنند.

تاریخی ما، گیلگمش،   های کامل بازمانده در ایران زمینِ تاریخی نباشد؟ مگر جزء سرزمین خستین داستانن

سرزمینی دارد؟ اصوالً، مگر ملتی در سراسر جهان، مدعی گیلگمش است؟ پس چرا تاریخ ادبیات داستانی 

نگارش گیلگمش، یا از زمان  سرزمین خود را از داستان زیبا و پرشکوه گیلگمش آغاز نکنیم؟ بله و از زمان

ها،  شبه تاریخ» از سویی دیگر «گذرد هزار سال می ضبط گیلگمش، یا از زمان بر خشت نوشتن آن، الاقل، پنج

هایی که از دورة عیالمیِ تاریخ ما مانده، مربوط است به پنج تا سه هزار سال پیش از این. و هر  افسانه و اسطوره

 82«ه تعریف، داستان است و از انواع داستان.یی هم، بنا ب افسانه و اسطوره

گوید:  کند و می دانند اعتراض می سال می صد و پنجاهابراهیمی به کسانی که پیشینة داستان ایران را فقط   

پیشینه وجود دارد، مستقل از من و اعتقادات من؛  -بیش  -هزار سال و  برای داستان، در سرزمین ما، پنج»

و حدّ نویسی ایران را براساس برد دیدشان  نویسی یا داستان فکران ما، تاریخ قصههمانطور که وقتی روشن

زنند، اینها هم  نظرانه  از پیشینة یکصد یا یکصد و پنجاه ساله حرف می و تنگ کنند شان، مشخص می درونگری

وی و سعدی و فردوسی های مول توانند به خاطر تاریخی که قائلند، تاریخ ما را لگدمال کنند و قصه و داستان نمی

بنای غربی، داستان  اعتبار و سست های عطار، داستان نیست اما هر داستان بی را از میان ببرند. )آیا( تمام داستان

 83«اند. پایانی خفته های ما باید بدانند که روی عجب گنج بی است و ارزش نقد و تحلیل دارد. بگذار! بچه

چرا یک نفر، »گوید:  میتأکید دارد و با دیدگاه داستان پردازانه ک فارسی بر بررسی تازة ادبیات کالسی ابراهیمی



 

 

 

آید داستان  کند؟ چرا یک نفر، نمی های سعدی را تحلیل ساختمانی نمی آورد و قصه دستی از آستین در نمی

آید  یکند؟ چرا یک نفر نم را تحلیل زیبایی شناختی نمی« تاریخ بیهقی»نهایت زیبا و مستحکمِ  های بی گونه

آید و  دهد؟ چرا یک نفر نمی های فردوسی را مورد بحث و تحلیل قرار نمی بندی داستانی در داستان زمان

شناسی  آید که سازه کند؟ چرا یک نفر نمی های عطار را موضوع  تحقیقی بزرگ نمی پردازی در حکایت شخصیت

آید  دهد؟ چرا یک نفر نمی سلط ارائه نمیهای م کند و فهرستی از سازه ادبیات داستانی هر دوره را آغاز نمی

اگرچه  امروزه کم  84«گذارد؟ فضاسازی در حکایات ناب و ماندگار اسرارالتوحید را به پژوهشی همه جانبه نمی

دهد که ابراهیمی توجه  است اما این گونه سخنان نشان می هایی در این زمینه صورت گرفته و بیش پژوهش

 داشته است.و ضرورت نگاهی تازه در پژوهش در این آثار ی السیک فارسای به آثار ک ویژه

نویسان این  شایسته است ما قصه»گوید:  نویسان از ادبیات کالسیک می مندی داستان ابراهیمی دربارة بهره

انگیز باور نکردنی، به  آب و خاك، نگاهی به درون بیندازیم؛ به گذشته، به گنج، به دریا، به این معادن حیرت

ای   از قصه و داستان و حکایت... اگر، صمیمانه و پرشور و عاشقانه، رجعتی کنیم به درون، و غوطه البرزی

انگیزی که در زندگی  های شگفت مان، و در عین حال،  نگاهی هم به جهان و دگرگونی بخوریم در ادبیات کهن

ماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و آید بیندازیم، و به نیازهای اجت و طبیعتاً در هنر و داستانِ هنری پیش می

ی خود و جوامع دردمند جهان زمان خویش، نظری کنیم، و به زبان بهشتی فارسی، تسلطی  عاطفی جامعه

نویسی  ی آینده، در اوج هرم داستان شکّی هم در دلم نیست که طی دو دهه یا سه دهه  شایسته بیابیم، هیچ خرده

نویسان خوب ما، متّکی به  خواه ناخواه، آگاهانه یا ناآگاهانه، داستانامروز هم، « »جهان، جای خواهیم گرفت.

ورت یک نهضت بزرگ در به ص این حرکت، هنوزهای ادبی و حکایاتِ کهن هستند، اما  یی از لغت مجموعه

انسان، حق دارد از سراسر جهان، بهره بگیرد؛ اما کسی که گلستانِ هزار رنگ و عطر کنار خانة  نیامده است...

من با نهایت تعصب   یی درست با گلهایی در باغی دور برقرار کند؟ بیند، چطور ممکن است رابطه خود را نمی

ایم و اینطور فقیر و برهنه و گرسنه، به دستهای   گویم ما بر سر بزرگترین گنجینة ادبیات داستانی جهان نشسته می

 85«زم است.کنیم. بله... بازگشتی به خویشتنِ خویش ال عابران نگاه می

؛ کند بنابر مقتضای مطلب به نثر کهن و ادبیات قدیم سرزمین ما رجوع می خود ابراهیمی در آثار مختلف

به  (هزار سال ادبیات داستانی تاریخ تحلیلی پنج)ها  ها و عارفانه صوفیانه خویش همچونپژوهشی در آثار او 



 

 

 

ها  فابلدر  پردازد. همچنین عرفانی می ایاتحکها و  داستانبه ادبیات کالسیک فارسی و بویژه طور مفصل 

های سمبلیکش نیز تحت تأثیر ادبیات کالسیک فارسی، بویژه آثاری چون کلیله و  الحیوانات( و داستان )قصص

عالوه بر شکل ظاهری )استفاده از شخصیت حیوانات(، از نظر این آثار وی چرا که  نامه است دمنه و مرزبان

در نامبرده شده دارد.  کالسیکعلیمی و آموزشی( هم شباهت بسیاری به آثارمضمون و محتوا )رویکرد ت

مندی او از ادبیات کالسیک فارسی کامالً  بدون دود، مردی در تبعید ابدی و ... نیز بهره هایی چون آتش رمان

 آشکار است.

 مردی در تبعید ابدی 

 سایر بین در را رمان این آنچه. است (المتالهین صدر) شیرازى زندگی مالصدراى داستان براساس رمانى 

 سیر و شیرازى مالصدراى زندگى داستان به همزمان نگاه کند، مى متمایز زمینه، این در یافته نگارش آثار

 مى پیش به همزمان را موضوع دو رمان این در است. نویسنده وى فلسفى عرفانى تفکرات و ها اندیشه تکوینى

 نطفة اولیة ظهور و بروز چگونگى با مالصدرا  شخصى  زندگى و سرگذشت  با آشنایى همراه مخاطب و برد

های تأثیر ادبیات  شود. برخی از نشانه مى اوآشنا نظرى حکمت همچنین و عرفانى -فلسفى  هاى اندیشه

 توان دید: کالسیک را در این اثر می

اند. هر چه استاد  اشتهدر پس آینه طوطی صفتش د»گفت:  صدای رندی شنیده شد که به آهستگی می»... 

ها را، و  ها را گرفت، و سکوت ناب جای طنازی لکن آرام آرام، بهت، جای پچپچه« گوید. می« بگو!»ازل گفت 

 «آمد. تر از شاه عباس هم به چشم می شاه، خیره شده بود بر آن نوجوان که به دلیل کوچکی جثة بسیار کمسال

 (121،121)مردی در تبعید ابدی/ص

اش ساده و مردمی  اش، برخالف زبان نوشتاری کوشید که زبان موعظه کرد. می ندرت، موعظه میگاه، به »

خواستند... هیچگاه بر سر سفرة شاهانه  پیرایگی کالمش او را می باشد. عوام هم به دلیل سادگی و بی

از دست او  » داد: پرسیدند که چرا، سخن ناصرخسرو را قدری دستکاری شده پس می نشست، و چون می نمی

پوشی  قبایی نه چندان کهنه بر تن داشت که به ژنده ...«ش پراستخوان است زیرا که نواله ×خوش نایدم نواله 

هایش نرم و  خواری دربار و تکدی از بزرگان. نعلین متظاهرانه متهمش کنند و نه چنان اطلس و دیبا که به ریزه



 

 

 

رفت، بل، تفکر، او را به  گرچه این او نبود که پیاده می–کند  روی ها پیاده ها و ساعت راحت بود تا بتواند ساعت

خبر از گرداگرد خویش، تا تشنگی و گرسنگی بر او  خبر از خویش و بی بی -رفت داشت. می پیاده رفتن وا می

چید، با نانی که در کیسه داشت لقمه  نشست و با لذتی وافر، پونه برمی شد. اینگاه، کنار جوی آبی می غالب می

 (144-148کرد و شکر... )مردی در تبعید ابدی/ص می

 86هوشنگ گلشیری

گلشیری با ادبیات کالسیک فارسی انسی عمیق و گسترده داشت، او لیسانس ادبیات را از دانشگاه 

اصفهان گرفت، اما شناخت او از ادبیات بسیار فراتر از آن چیزی است که در دانشکده آموخت. او سالها مشغول 

  ادبیات فارسی بود. 87«دارِ های ریشه واندن و آشنایی از درون با سنتآموختن و خ»

های روایی  ها و فرم مطالعه و تحقیق گلشیری در ادبیات کالسیک فارسی غالباً با هدف یافتنِ دستمایه

وی را هایِ گذشته،  هایی متأثر از فرم و لحن داستان های او  برای آفرینش داستان نویسی بود. تالش برای داستان

 است.  از مهمترین نویسندگان مورد بررسی این پژوهش قرار داده

توانیم ادبیات داستانی  های ما کجاست؟ آیا می ریشه»گلشیری همواره در پی پاسخ به این سؤال بود که 

در های جهانی استفاده کنیم؟... ایرانی بودن  داشته باشیم که مال این سرزمین باشد و نگاه ما باشد و از شیوه

توانیم برای جهان بوجود بیاوریم؟ به  ای می  داستان یعنی چه؟ و ما برای جهان چی داریم که بگوئیم؟ آیا شیوه

کار را  نویسی و ما هم همان جای آنکه هر روز راه بیافتیم ببینیم فالن کتاب چه کشفی کرده در عرصة داستان

در پاسخ به این سؤاالت است  88«سو را بوجود بیاوریم؟ نویسی این  ایم که شیوة داستان بکنیم؟ آیا دنبالش بوده

کند و شگردهای روایی قصص قرآنی و سایرکتب آسمانی و تفاسیر را جستجو  که او در متون کهن کنکاش می

دهد تا در آنها دستمایه و  کند، و یا شیوة نگارش و بیان داستانی در تاریخ بیهقی را مورد بررسی قرار می می

هایِ روایت  رسد و شیوه های تازه بیابد؛ و در همین جستجوهاست که به کشف می ینش داستانشکلی برای آفر

یابد که  دهد و شگردهایی را می خطی و شکست روایت خطی و شیوة قصه در قصه را در متون گذشته نشان می

 ن داستان باشد.چگونگی بیا تواند نوع دیگری از هایی که می هکردند. شیو قدما براساس آن قصه را بنا می

نویسندگان ما بهتر است به جای تقلید از رئالیسم جادویی »رساند که:  جستجوها و یافتن ها او را به این باور می



 

 

 

های ادب  برداری از شیوة سیال ذهن، به سرچشمه روالن و گرته و رئالیسم سوسیالیستی  و باز نویسی رومن

نویسی پیوند بزنند. راههای مختلفی هست در  نی داستانخودمان برگردند و آنها را با دستاوردهای جها

 84«است و جزو فرهنگ ماست. نویسی که هنوز هم کشف نشده داستان

داند:  روست که گلشیری شناخت ادبیات کالسیک فارسی را برای نویسنده یک ضرورت می از همین 

توان بر این عرصه کاری انجام داد و یا  ینویسنده باید با سابقة فرهنگی که متعلق به اوست آشنا باشد. چگونة م»

اند؟  نوشته آنکه بدانیم گذشتگان ما قصه و حکایت را چگونه می سنگی بر بنای عظیم ادب این ملک افزود بی

تواند نشان  الحکایات و سمک عیار و غیره به نویسنده می الشهدا یا فرج بعد شدت و یا جوامع خواندن روضه

ما »گوید:  او دربارة چگونگی استفاده از متون کالسیک می 41«تگان در چیستدهد که تفاوت کار با گذش

های تاریخی مثل حسن  های کهن فراوانی داریم، از شمس و موالنا گرفته تا آثار نظامی گنجوی تا قصه داستان

رمان شود کارکرد، یکی اینکه در یک  ها با دو روش می صباح یا بردار کردن حالج. به نظر من با این قصه

تاریخی خودش یک موضوع را محور کار قرار دهیم. فرضاً اگر بخواهیم شمس و موالنا را در قالب یک فیلم 

باشیم و تمام مطالب مربوط به آن دوره را بخوانیم و بر  بازسازی کنیم، باید در این زمینه تحقیقات وسیعی داشته

شمس و موالنا را دستمایه قرار دهیم، به عبارت  مناسبات آن زمان تسلط پیدا کنیم. روش دیگر اینکه ماجرای

دیگر، از بستر تاریخی آن ماجرا استفاده بکنیم، اما داستان خودمان را در زمان حال بنویسیم. با این دو روش 

بندد. در آثار او، توجه به نثر  گلشیری خود این توصیه را به خوبی به کار می 41«توان به ادبیات کهن کار کرد. می

های ادب کالسیک در ساختار داستان و پرداخت محتوا در قالب  گیری از تکنیک و شیوه ان و بهرهگذشتگ

خلق اثری ماندگار است که بر فرهنگ جهانی اثربگذارد که نشانه و »ای خاص دارد. او در پی  مبتکرانه، جلوه

جدید جهان و به کارگیری  نویسی با همین نگرش است که ضمن آشنایی با داستان 42«نمایندة هنر ایرانی باشد

اندیشی در متون کالسیک ایران به آفرینش خالقانة آثار  های خود، با تعمق و باریک های آن در نوشته صناعت

 پردازد.  ادبی می

، در نثر و زبان است. نثر و زبان و سبک و لحن  های گلشیری از ادبیات کالسیک گیری یکی از بهره

البته  43و نیز نثر دورة قاجار است. و اوستا( ) تورات، قرآنثر از لحن متون مقدسگلشیری عالوه بر نثر کهن، متأ

بنا به هر اثری متفاوت است، در برخی آثار ) مانند معصوم پنجم ( زبان قدری پیچیده و سنگین وی نثر و زبان 



 

 

 

بینابین، بویژه تاریخ بیهقی تقلید او از نثر متون کهن  بیشتر از نثر  رود. شود و در برخی آثار رو به سادگی می می

زند و با آوردن قید در آخر جمله،  بندی را برهم می است. گلشیری برای خلق این لحن، ساخت معمول جمله

سازد. در دو نمونة زیر که یکی از تاریخ بیهقی و دیگری از نثر  گاه جمالتی دقیقاً به شیوة بیهقی است  می

این که کدامیک متعلق به بیهقی و کدامیک متعلق به گلشیری  گلشیری انتخاب شده است، انصافاً تشخیص

  (116)نیمة تاریک ماه، ص« اند، دهان گشوده قوم گرد بر گرد تپه ایستاده» است، دشوار است:

 44(455)تاریخ بیهقی، ص« و جنگ سخت کردند، از حد گذشته»

های  او گاهی اندیشه» شود؛  نمی گیری گلشیری از ادبیات کالسیک فارسی تنها به نثر و زبان محدود بهره

موجود در ادب کالسیک را موضوع داستان خود قرار داده است تا بتواند پیوند خود را با ادبیات هزارسالة خود 

پردازی قدیم، به  حفظ کند، مانند: معصوم پنجم، حدیث ماهیگیر و دیو و ... و گاهی با رجوع به شیوة داستان

گیری او از شیوة هزار و یک شبی و تاریخ  ادبی خود پرداخته است؛ مانند بهرهاحیای روشهای موجود در سنت 

  45«نگاری قدیم.

از طریق پیوند زدن شگردهای  -توان گفت کوشش برای آفرینش داستان بومیِ ایرانی  در مجموع می

گلشیری در  ترین مشغلة ذهنی عمده –نویسی  داستانی ادبیات کالسیک ایران با دستاوردهای جهانیِ داستان

گیری او از ادبیات  دوران نویسندگی اش بود. حضور آشکار ادبیات کالسیک فارسی در آثار او و گستردگیِ بهره

 ای مختصر به چند اثر او خالی از لطف نخواهد بود. کهن چنان است که اشاره

ست که به شب است و بازآفرینی آن ا حدیث ماهیگیر و دیو روایتی تازه از حکایتی در هزار و یک

های دردار رمانی است که عالوه بر حالت داستانی، فرازهایی از  آید. آینه صورت داستان امروزی درمی

گلشیری در این اثر از آثار ادبیات کالسیک بهره است. ها و نقدهای گلشیری را در خود جای داده مصاحبه

گیرد حافظ  ما هنوز وقتی دلمان می »گوید:  جاست که می پردازد و همان گیرد و به غور در گذشته می می

کنیم، یعنی گذشته هنوز هست، هنوز بُرد دارد، به نگاهمان شکل  هامان به مثنوی استناد می خوانیم، در جدل می

دست تاریک، دست  (131های دردار ص )آینه« کند. دهد، اصالً قالب نگاه ما را به همه چیز از پیش تعیین می می

 . و نیز داستان نقاش باغانیاست رینی حکایت دختر نبّاش از فرج بعد از شدتروشن، شکل نوین و بازآف



 

 

 

کند. او خود  گلشیری در این داستان از فرم سفرنامه استفاده میاست، به روستایی ساختة ذهن  ماجرای دو سفر

هم در تاریخ ادب  ای دیرین دارد. مهمترین سفرنامه سفرنامه نویسی در تاریخ ادب ما سابقه»گوید:  باره می ایندر

فارسی سفرنامة ناصر خسروست، بعد می رسیم به سفرنامة ناصر الدین شاه و سیاحتنامة ابراهیم بیگ که قدری 

 46«نویسی استفاده کردم و شرح سفری دادم. هم داستانی است... من در داستان نقاش باغانی از متن سفرنامه

نویسد  را می کالسیک فارسی دارد. نمایشنامة سالمان و ابسالنگاهی به ادبیات هایش نیز   گلشیری در نمایشنامه

ها از »  معصوم». درکند باز آفرینی می براساس حماسه دوازده رخ در شاهنامه فردوسیرا فیلمنامة دوازده رخ   و

مذهبی ایران  –خانة کوچک من  شکل داستان سراییِ غربی با مضامینی برگرفته از اساطیر ادبی  مجموعة نماز

 رآمیخته و فضایی بدیع پدید آورده است.د

 معصوم سوم

دهد و به  گلشیری در این اثر روایت عاشقانة خسرو وشیرین نظامی را دستمایة داستانی امروزی قرار می

 پردازد. نوعی به باز آفرینی و خوانش دوباره این داستان می

های  بری و شیرین را در گچ کند که تصویر خسرو  کاری را روایت می معصوم سوم حکایت استاد گچ

گیرد و با اینکه  کرده، او خمسة نظامی را از راوی داستان، که کارمندی است، امانت می روی  دیوار نقش می

فهمد اما شیفتة شخصیت فرهاد می شود. او همانند فرهاد در یک شب مهتابی از کوه باال  برخی اشعار را نمی

 است.  اش هنوز نیمه تمام مانده بری رد در حالی که آخرین گچمی شود پایین و می رود اما پرت می می

 است: در متن داستان آمدهخسرو و شیرین اشعاری از 

و برایش ...« جا که  خواهم، همان دانم چی بوده است اما من مجلس چشمه را می من که نمی»گفتم: »

ده اندر ده  به گرد چشمه جوالن زد زمانی * /غبار از پای تا سر بر نشسته ز رنج راه بود اندام خسته *»خواندم: 

چو قصد چشمه کرد آن /  ره اندیشه بر نظارگی بست / فرود آمد به یک سو بارگی بست * ندید از کس نشانی

شد اندر  گون بر میان زد * پرندی آسمان» گوید:  تا آنجا که می« فلک را آب در چشم آمد از دور چشمة نور *

 (212ص  معصوم سوم « )اش همان وقت یادم نیامد قیهب« آب و آتش بر جهان زد



 

 

 

های کار  خمسة نظامی من قدیمی است، جلد چرمی است، چاپ سنگی، قطع وزیری با نقاشی» 

خواهد. چوب الف را گذاشتم کنار طرح سیاه و سفید  هاش می های دورة قاجار. فکر کردم برای نقاشی نقاش

های شاعران کهن  ها و استعاره همانطور که در تشبیه-نگار قرص ماه شویی شیرین در چشمه با صورتی گرد، ا تن

شود و  و با غبغبی بزرگ و ابروهای پیوسته، انگار دو کمان. گیسوان بلندش، پشت سر، دسته می -آمده است

قدر که چیزی پیدا نباشد، یا شاید طوری  پوشاند، نه آن پیچد و بعد سینه را می کمندوار بر انحنای گردن می

پیدا باشد. فقط سر خسرو، با  -تربیع اول ماه-اند که انگار شیرین به عمد گذاشته نیمی از پستان چپش  کشیده

 (213صهمان ) « /ها پیداست.  کاله کیانی، از پشت شاخه

 97محمود دولت آبادی

آبادی بیش از دیگران دربارة ادبیات کالسیک فارسی، لزوم  درمیان نویسندگان مورد بررسی، دولت

منتقدان آثار  48است؛ گیری از آن در آفرینش و نگارش داستان سخن گفته شناخت و مطالعة آن و همچنین بهره

هایی بین  اند و حتی گاهی شباهت آبادی  نیز بسیار به تأثیر ادبیات کالسیک فارسی در آثار او اشاره داشته دولت

 44اند. زمین قائل شده او و بزرگان ادبیات ایران

آبادی با ادب کهن فارسی انس دیرینه دارد و آن را به خوبی می شناسد و به آن  ه دولتآشکار است ک

برای شناخت زبان فارسی به سراغ پیشینة  او که ادبیات کالسیک فارسی را پیش خود خوانده،ورزد؛  عشق می

نگ کردم در این ، و درای از امکانات زبان فارسی رسیدم یکباره به درك تازه »است: فرهنگی این زبان رفته -ادبی

و گفتم  –دران  چنین زبانی باید پیشینه و پدر و مادری داشته باشد. پس شدم در طلبش هر طرفی جامهمعنا که 

فکر کردم که ما مردمی هستیم. زندگی مردم ایران  ...گشتی به گذشته زدم -که من خود آموزگار خودم بودم

شود. باالخره من توی ده که بودم، امیر  هفتاد ساله  خالصه نمی دریک دوره هفتاد ساله و ادبیات پراکنده این

م. بارها دوره می کردم حسین کرد شبستری می خواندم، امیر حمزه صاحبقران می خواند ،را می خواندم ارسالن

دادم. اما این برگشت هم  گرشاسبنامه می خواندم و قصه های شفاهی شبانه را با شیفتگی گوش میبرای خودم.

عتاً نقص هایی داشت. بنابراین، به سرچشمه برگشتم. به گات ها برگشتم. بعد به باززایی زبان فارسی، به طبی

حنظله باد غیسی برگشتم. به تاریخ سیستان برگشتم، به تاریخ بخارا برگشتم. رفتم آنجاها را دیدم .چرا؟ چون 

اکم بر ادبیات معاصر ما شده بود، زبانی که من سیراب نشده بودم، از دوره خودم سیراب نشده بودم. زبانی که ح



 

 

 

گرفت، بعد در جمالزاده و بعد عمدتاً در هدایت به طور حقیقی متجلی شد؛ بعد  از استاد عالمه دهخدا نشأت می

از آن ها خیلی دستمالی شده و ناکافی به نظر می رسید، من همراه با یافتن مضامینم با این نتیجه رسیدم که این 

  111«تواند بکشد و هرچند غنی، بار مضمون مرا به دوش نمیزبان معمولی 

پنجم، تجسم آشکار بافت و ساخت زبان مادریم را -سی قرن چهارمارمن در شکوفایی باززایی زبان ف»

الملک و متانت و استحکام زبان بیهقی و روانی زبان  یافته بودم. زاللی بیان عطار و استواری زبان نظام

مهمترین ارمغان من درك همین معنا و  یبایی زبان مادری من بود، من خراسانی بودم.ناصرخسرو همان تجلی ز

111«یشه در بافت زبان مادری من داردنماید ر انگیز می بود که آنچه چنان زیبا، استوار، پرشکوه و خیال
 

ی آبادی موهبت فرهنگی غنی برای دولت -اگرچه قرار گرفتن در سرزمین خراسان با آن پیشینة ادبی 

بلکه کار نویسنده با عشق آغاز می شود، »است اما این به تنهایی برای آفرینش اثری هنری کافی نخواهد بود. بوده

از علل زیر و رو کردن کتاب ها  ها را می تواند تاب بیاورد و یکیاز این روست که تمام رنج ها و دشواری 

ی است که نویسنده بدان آغشته می یها ات وظرفیتمین شوق به یافتن امکانوباید گفت بلعیدن آثار پیشینیان ه

که پیداست   چنان 113«با عشق رفتم به سوی ادبیات نیاکان خود» پس آبادی تأکید می کند دولت و112« شود

تاریخ بیهقی، تذکره شاهنامة فردوسی، در ادبیات گذشتة ایران و دلبستگی به آثاری چون مطالعة ژرف و تأمل 

ای توانا ساخته است  از او نویسنده رخسرو، آثار سعدی و دیگر شاهکارهای ادب فارسیاالولیای عطار، آثار ناص

ها در  درست نیست که ما ذهن خود را به صورت انبان یا انباری پر از کمیتالبته معتقد است  آبادی دولت

114بیاوریم  بلکه باید جوهر یا روح هر اثری را که مجذوبمان کند بگیریم.
 

نویسی معاصر  هدایت را استاد داستان صادقای دارد. او  یات معاصر نیز اشراف گستردهبر ادبدولت آبادی 

خود لزوماً  اند؛ با وجود این ز تاریکخانة هدایت در آمدهنویسندگان معاصر اداند و بر این باور است که  ایران می

هایی  ام که در چارچوب د نکردههیچ وقت در هیچ جا من تعه» گوید: باره می این کند و در مانند هدایت کار نمی

دانم.  که او تعیین کرده کار کنم. من با روحیه و سلیقة خودم استادتر از او برای خودم ابوالفضل بیهقی را می

الملک را  دانم. عتیق نیشابوری و خواجه نظام دانم. بلعمی را می استادتر از او برای خودم ناصرخسرو را می

بلکه  نظیر های بی یران نه فقط داستاناز نظر هدایت افتاده باشند. من در آثار قدیم اها شاید  دانم. این ارزش می

ها بپردازد. یا دوست نداشت که بپردازد. بله،  کنم که هدایت فرصت نکرد بدان نویسی پیدا می ابداعاتی در داستان



 

 

 

. هدایت به ما گفت چه نویسی مدرن ایران هست ولی استاد مطلق ادبیات ایران نیست هدایت استاد داستان

راهنمایی استاد است.  ترین نویسنده گسترده است. این مهمهای وسیع و بکری در جامعة ایران، پیش روی  عرصه

نگفت که در او محدود بمانم و بمانیم. شما داستان سلطان محمود غزنوی را از زبان هیچ جا اما او در 

چه شگردی است در گفتن داستان تاریخی. شما داستان  شوید این نظام الملک بخوانید و متوجه می اجهخو

ایست در گفتن یک داستان  مودود و عمرولیث را در مرگ مودود بخوایند تا متوجه شوید این چه بیان تازه

کوتاه. یا خود داستان کوتاه شکست سلطان مسعود از سلجوقیان را با آن پایان عجیب در واکنش نسبت به 

های نامی استاد مثل بودلف و افشین و  های اساطیری یونان. از داستان تر از افسانهشکست: اثری بس نیرومند

برم. چیزهای دیگر؛ یا داستان این دو برادر )ناصر خسرو و برادرش که در بصره( گرفتار  حسنک نام نمی

ن که خودش در شوند را با همان زاللی عاطفی بخوانید... شاید هدایت به این چیزها توجهی نداشته. کما ای می

چه  کنند و احتماالً به امثال فروزانفر و گوید یک عده هستند که نبش قبر می اشاره به پژوهندگان آثار قدیم می

کردند برای  یابی می آنها گنجاشاره دارد، اما به نظر من این طور نیست.  بسا به دوست خودش استاد مینوی،

  115«ما.

بچه ها باید عاشقانه » گوید:  ن جوان برای مطالعة آثار کالسیک میآبادی دربارة توصیه به نویسندگا دولت

بروند به سمت حافظ، سعدی، موالنا، فردوسی و نظامی نه به عنوان دانشجوی ادبیات، نه به عنوان نویسنده یا 

خواهد نویسندگی کند! پس اگر نیاز عاشقانه احساس کردند خودشان خواهند رفت. در غیر این  کسی که می

ت بی فایده خواهد شد. شخصاً وقتی رفتم به سمت ادبیات قدیم که احساس کردم در ادبیات جدید دیگر صور

های زالل آب  گیرد. وقتی عاشقانه به طرف ادبیات قدیم رفتم، بنابراین آن ادبیات آن چشمه تشنگی من آرام نمی

خوانید.  د ناصرخسرو بخوانید، میبرای من بهشت بودند. یعنی حیات بهشتی بود. اگر سر کالس به شما بگوین

همچند » المثل یک وقتی من در نثر نیما دیدم ترکیبی آمده به نام ولی من ناصرخسرو را عاشقانه دوست دارم. فی

گفتم این نباید ساخته نیما باشد و در ناصرخسرو پیدا کردم و بعد متوجه شدم در زبان مادری من هم وجود « او

یعنی مکاشفه دستوری، یعنی پس عاشقانه به سمت یادگیری رفتن  ،ت در زباندارد و این یک جور کشف اس

نزدیک یک فریضه است. اما رسیدن به متون کهن فارسی یک عشق است و قطعاً  .. شناخت گذشتهیادگیری.

ها را در بحر  لقاسم فردوسی، شخص هنرمند محال است چنان حجمی از منظومهابدون عشق به حکیم ابو



 

 

 

ما هر چه کم ام تا بتوانم بخوانم؟...  را خوانده های حافظ من چند هزار بار غزلدانید  ... میبخواند ندمتقارب بتوا

همه .. باشیم ادبیات زیاد داریم و هر کدامشان به گمان من جهانی هستند که باید آنها را کشف کنیم.  داشته

میاسا یک دم ز »و یادگیری از آن مفید است. ای، مال هر قوم و ملتی که باشد، خواندن  ادبیات، از هر نویسنده

  116«، این را حکیم ابوالقاسم برای همه ما گفته است«آموختن

توان  آشکارا می -بویژه در نثر و زبان  –آبادی تأثیر ادبیات کالسیک فارسی را  تقریباً در تمام آثار دولت

بیشتر از جهت داشتن روح  117«سی ما نیز هست اوج داستان نوی»بنا به گفتة گلشیری  منتقدان کلیدر را که  دید.

دانند؛ اگرچه برخی منتقدان  وشاعرانه متأثر از ادب کالسیک میحماسی و نیز برخورداری از زبانی اصیل، فاخر 

واژه هایی پر طمطراق، زبانی شیک، اشرافی، معانی و بیانی، و غیر »را زبانی با  گرفتند و آن بر زبان کلیدر خرده

اما بیشتر منتقدان زبان کلیدر را باعث قوت  118اند نامیده« زبان نقل و نقاالن، زبان ضربی و فخیم»ا و ی« قصه ای

توان گفت: کلیدر پیوندی بین ادب کالسیک  زبان این اثر چنان است که میدانند.  این اثر داستانی میو زیبایی 

در ادبیات گذشته  سرزمین خویش  ای نویسنده در آفرینش آن تأمل ویژه بی شکاست.  فارسی و ادب معاصر

ام.  ام. از همه کسب اجازه کرده من از همه بزرگان ادب کالسیک ایران مدد خواسته»گوید که می چنان داشته است

ام من را در راه پرمخافت نگارش  از فردوسی، بیهقی، موالنا، حافظ، ناصرخسرو و دیگر بزرگان از آنها خواسته

روم. منظورم این است که نه  کردم دارم به سوی انجام دادن کاری سترگ می س میکلیدر یاری دهند. چون احسا

اند و این البته  اش هم بر من تأثیر فراوان داشته تنها اقلیم فرهنگی خراسان که اقلیم جغرافیایی و فرهنگ حماسی

محمد جعفر یاحقی  114«اند. شود که همة اقالیم این سرزمین بر من تأثیر گذاشته منحصر به اقلیم خراسان نمی

درونمایه فاخر ومضمون حماسی کلیدر به عنوان کمال یافته ترین اثر دولت آبادی با »درباره این اثر می نویسد: 

زبانی استوار و متکی بر پیشینه غنی ادبیات پارسی عرضه شده است. زبان کلیدر به رغم برخی کم وکاستی ها، 

امتیاز ها و برجستگی های چندی آن را در میان همگنان شاخص و  زبانی آراسته، استوار و ریشه دار است که

نامبردار کرده است. یکی از این برجستگی ها تکیه به زبان ادبی گذشته، به ویژه نثر متونی از قبیل تاریخ بیهقی 

  111«دیگری استفاده سرشار از فکر و فرهنگ عامه مردم روستایی خراسان. است و

ادبی وشعری، زبان گفتاری و رسمی، همچنین سجع پردازی و ایجاد وزن  عناصر، در هم تنیدگی لهجه

به سبک دولت آبادی داده است.  درخشانوآهنگ در نثر از برجسته ترین مشخصه های بیانی است که جلوه ای 



 

 

 

آبادی چون جای خالی سلوچ، روزگار سپری شدة مردم سالخورده و.. نیز تأثیر ادبیات  در سایر آثار دولت

 ک فارسی آشکارا پیداست.کالسی

 روزگار سپری شده مردم سالخورده 

 مراه شدهه هبا غم غربت به گذشت تاریخ و رمان است که ،زندگینامه خود نوشت ازتلفیقی  ،این رمان

 است.  وردهپایان جغد به نگارش درآ سه جلد اقلیم آباد، برزخ خس، ولت آبادی این اثر را درد 111.است

د عبدوس، راوی جستجوگری است که با حسی نوستالژیک به جمع آوری سرنوشت کوچکترین فرزنسامون، 

اش را در قصه های خیالی یافته، در بزرگسالی داستان  اوکه هویت و دنیای گمشده کودکی»نیاکانش می پردازد 

نشیند و درباره مهاجرت ها و از ریشه به درآمدگی ها شان می . پای صحبت سالخوردگان می نویس می شود

 112«نویسد.

شناختی چون تشبیهات و  اییفارسی چه در زبان و  نثر، چه در عناصر زیب رد پای ادبیات کالسیکنیز  در این اثر

 شود. به وضوح دیده می استعارات و ... و چه در اقتباس از متون کهن

شان باید گنجیدند و برای همین باالخره یکی چالنگ ها وحاج کلو ها دوسلطان بودند در یک اقلیم نمی»

ده درویش »ای از گلستان سعدی است:  این تشبیه بر گرفته از جمله( 172، ص1)ج «آن یکی را می خورد

 ( 43کلیات سعدی، گلستان ،ص«) درگلیمی بخسبند ودو پادشاه در اقلیمی نگنجند

ه، سقف رسی بالین الل وقتی می:»له های زیر نیز نشانه هایی از تصاویر شعری گذشتگان پیداستیا در جم

کمه یقه د ..کند حاال دختر عین مهتاب است. شکاف برمی دارد ویک پاره مهتاب روی رخ او را روشن می

پیراهنش باز است و احساس می کنی پوست او برگ گلی است که شبنم بر آن نشسته باشد. روی پیشانی شکیل 

متأثر از گلستان باز بخش آخر  ( عالوه بر رنگ سنتی تشبیهات، تشبیه2،ج246«)الله هم عرق شبنم نشسته.

سعدی است: برگل سرخ از نم افتاده آللی/  همچو عرق بر عذار شاهد غضبان )کلیات سعدی، مقدمه گلستان 

  (33ص

دختری صورتش، قرص قمر. چشمانش... چشمانش به رنگ :»از این رمان می خوانیم  و در جای دیگر

او گوهر غزل خواجه  یست. همان به که حافظ را بگشایی،مرکب چین و ابروانش ...نه، کمان تشبیه ملیحی ن



 

 

 

این  ،است. موی ومیان. لعل ولبان. آن! بله آن. دلبرآن نیست که مویی ومیانی/بنده طلعت آنیم که آنی دارد.آن

  (3ج211ص«)همان رمز عشق است.

حسنک وزیر از  پایان جغد، قسمتی از داستان بر دار کردنجلد سوم این اثر،  بخشی ازآبادی در  دولت

خود سماوات... بیش از هرچه شیفتة زیبایی و شکوه حسنک بود » کند. می تاریخ بیهقی را اقتباس 

حسنک را به پای دار آوردند نعوذ باهلل من قضاء السوء و دو پیک »آنگونه که بوالفضل نقش کرده بود: 

ندند...و آواز دادندکه سرو رویش اند و قرآن خوانان قرآن می خوا ایستانیده بودند که از بغداد آمده

اما این دوره، چه بسا « بپوشید تا از سنگ تباه نشودکه سرش به بغداد خواهیم فرستاد، نزدیک خلیفه

مجال داده نشد تا سماوات سرپا، روی پاهای خود و به قامت برود طرف در بند و همچنان استوار از 

  ).611صپایان جغد،  «)در بیرون برود.

آورد؛ درباره مردی که در جلو گورستانی مغازه داشت و  دیگر داستانی از مثنوی مولوی میو در جای 

انداخت تا سرانجام یک روز خود در  بردند تا به خاکش بسپارند، یک ریگ در کوزه می ای که می برای هر مرده

شد یک ریگ درون  میآنجا، کنار در غسالخانه ایستاده بود و به ازاء هر نعش که به درون برده »کوزه شد 

 (. 461، صهمان« )کدویی می اندخت؛ و خلیفه این کار مخصوص را به او سپرده بود

کالسیک فارسی استفاده  همچنین در جای جای این اثر به تناسب روایت و نثر شاعرانه، از اشعار ادبیات

 کند. می

واند: مرده بدم، زنده شدم، خ شنیدم که می توانست صدای چرخ چاهی باشد و می صدای موسیقی که می» 

 ( 24، صهمان« )گریه بدم، خنده شدم

 ( 142، ص)همان« ن باشد...باز هوای وطنم آرزوستکس در این میخانه نیست که غزلخوا هیچ»

توان جهان  ی به اتفاق میحسنت به اتفاق مالحت جهان گرفت/ آر»کند:  و نیز ابیاتی از حافظ اقتباس می

 (211، ص)همان« گرفت

افزون که یوسف داشت دانستم / که عشق از پردة عصمت برون آرد  ک غزل! من از آن حسن روزی» 

  (145، صا را )همانذلیخ



 

 

 

، ست مشکل نشیند )هماناو بیتی از طبیب اصفهانی: مرنجان دلم را که این مرغ وحشی/ ز بامی که برخ

  (145ص

نویسی معاصر و ضرورت  ک فارسی در داستاننویسندگان دیگری نیز دربارة تأثیر آشنایی با ادبیات کالسی

 .ه آنها میسر نیستاند، که در این مجال امکان پرداختن ب توجه به آن، کم و بیش سخن گفته

 

 نتیجه گیری

 توان چنین بیان کرد: نتایج حاصله از این پژوهش را می

در ادبیات معاصر، که گیری از آن  شناخت فرهنگ و ادبیات کالسیک هر سرزمینی، نه فقط برای بهره -1 

به دالیل بسیاری برای هر فردی با هر ملیّتی ضروری است. شاید مهمتـرین دلیـلِ شـناخت فرهنـگ و ادبیـات،      

شناخت خویشتن خویش و هویت ملّی و میهنی است. دلیل دیگر احیای زبان و فرهنگ غنی هر سرزمینی است 

شتوانة بسیار محکمـی بـرای پایـداری و اسـتواری آن     های بیگانه پ تواند در تالطمات و تهاجمات فرهنگ که می

فرهنگ به شمار آید. و همچنین افزایش سطح آگاهی، بهرة دیگری است که از آشنایی و مطالعة ادبیات کالسیک 

 آید. به دست می

شود، بنابراین مطالعه و انس با ادبیات کالسـیک   های هنری پیشین بنا می آفرینش هنری برپایة آفرینش -2

و مطالعـه جـدی آثـار     الزم اسـت استانی معاصر نه تنها سودمند کـه  ی به منظور پیشرفت و ارتقاء ادبیات دفارس

نویسی است.  براساس آنچه در این پژوهش بدست آمد، شناخت ادبیـات   از ضروریات آموزش داستانکالسیک 

 هنری دارد. –ادبی ماندگار آثار   کالسیک فارسی ارتباطی عمیق با آفرینش

هایی دارد که الزم است شناخته شود تا در پیشـبرد   ادبیات کالسیک فارسی هنوز و همچنان ناشناخته – 3

ه ادبیات کالسـیک  است که با نگاهی تازه ب رسد زمان آن رسیده به نظر مید. ادبیات معاصر مورد استفاده قرار گیر

کند که پیش تر مـورد توجـه    را کشف می بیند و نکات بدیع و بکری که جور دیگر میای  پرداخته شود؛ نگاه تازه

های داستانی از متون کالسیک فارسی، الزم است با دیدی داسـتان   گیریِ دقیقه  است. برای بهره پژوهشگران نبوده



 

 

 

االسـرار،   االولیاء، کشـف  الطیر، تذکره پردازانه مثنوی، شاهنامه، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر، منطق

العشـق، قصـة غربـت غربـی، سـالمان و ابسـال، قابوسـنامه،         رنامة ناصرخسرو، فی حقیقـه المحجوب، سف کشف

هـای حـافظ و سـعدی     نامه، کلیله و دمنه، بوستان و گلستان، بهارستان و ... و حتی غزلیات شمس و غزل مرزبان

هـا،   ت و داسـتان پردازی، شگردهای روایی، طرح و پیرنگ حکایـا  و... مورد باز خوانش قرار گیرند، شیوة داستان

هـا و روایـات،    چگونگی ایجاد تعلیق، خلق فضـا و لحـن مناسـب روایـت، سـاخت زمـان و مکـان در داسـتان        

هـا   ها، عنصر حقیقت مانندی، چگونگی آغاز و پایان داستان گشایی در داستان پردازی، گره افکنی و گره شخصیت

نـویس امـروزی را در    توانـد رمـان   ایـن مـوارد مـی    و... در این متون مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. بازشناسی

 های ماندگار یاری کند.  های روایی و آفرینش داستان استفادة بهتر و مناسب تر از شیوه

نویسی معاصر از نظر زبانی )کاربرد واژگان کهن،  تواند در داستان مطالعه و انس با ادبیات کالسیک می -4

هـای آرایـش کـالم و     ش صحیح واژگان و نحو جمالت، آمـوزش شـیوه  گستردگی دایرة واژگانی نویسنده، آموز

 های بدیعی و ...( مؤثر باشد. آرایه

کاربرد زبان و نثر کهن و نیـز   به این نکته توجه داشت کهدر تأثیر پذیری زبانی از متون کالسیک باید  -5

ا که ضرورت روایت ایجـاب نکنـد، نـه    های ادبی و زبان شاعرانه در داستان امروز، آنج افراط در استفاده از آرایه

گویی است. زبان داستان بـرای بیـان    شود که مخلِّ روایت و منافی اصول اولیه داستان تنها موجب زیبایی اثر نمی

باید روشن و واضح و مطابقِ زمان روایت باشد، استفاده از زبان کهن و نثـر شـاعرانه تنهـا در صـورت اقتضـایِ      

دارد، تا زبـان   گیری از ادبیات کهن، نیاز به دقت و هوشمندی  ابراین این شکل بهرهروایت، مناسب و بجاست، بن

 به کاررفته در خدمت داستان باشد و چون بار گرانی بر متن سنگینی نکند. 

هـا و تـم هـای داسـتانی      هـا، سـوژه   آشنایی و مطالعة ادبیات کالسیک برای یافتن، مضامین، درونمایـه  -6

الگوها، شخصیت های متون کهن و باز آفرینـی آنهـا در داسـتان     ها، کهن آشنایی با اسطورهبرای بویژه  مؤثراست.

 .هاست ضروری است معاصر،  مطالعه ادب کالسیک که مهمترین منبع ما برای شناخت اسطوره

هـای ایجـاد تعلیـق و      هـا و شـگردهای داسـتانی،  شـیوه     مطالعه ادبیات کالسیک برای آمـوختن فـرم   -7

روایی مفید است. درباره شگردهای مختلف روایی در ادبیات کالسیک این نکته جالـب اسـت کـه     های جذابیت



 

 

 

ـ   ها و شگردها در طول زمان ادبی تغییر و تکامل می برخی شیوه  ی مختلـف ه )ژانر(هـا یابند و برای آفـرینش گون

 .گیرند صورت مناسبی می

توانـد پیـدا و پنهـان و همچنـین      ست و مـی تأثیرات ادبیات کالسیک بر ادبیات معاصر بسیار گسترده ا -8

چگونگی تأثیرپذیری از متون مختلف، چنـدان قابـل توصـیف یـا نفـی و      نیز گاهی آگاه باشد.  خودآگاه و ناخود

توانـد   اثبات نیست، حتی ممکن است خود شاعر و نویسنده هم متوجه آن نباشد. همچنین نمود این تأثیرها مـی 

 یگر یا در دو اثر از یک نویسنده متفاوت باشد.ای د در یک نویسنده با نویسنده

 آبـادی  دولت و نویسان معاصر جمالزاده، دانشور، گلستان، آل احمد، گلشیری، ابراهیمی از میان داستان -4

مندی از آن در داسـتان نویسـی معاصـر     بارة لزوم مطالعة ادبیات کالسیک فارسی و بهره در  توان نام برد که  را می

 .شان ردپای ادبیات کالسیک فارسی آشکارا پدیدار است و نیز در آثار داستانی سخنانی دارند

اند، هـزار ویـک شـب،     از میان متون کالسیک فارسی که تأثیر بیشتری برآثار داستان نویسان گذاشته  -11

امی، تاریخ بیهقی، شاهنامه فردوسی، گلستان و بوستان سعدی، مثنوی معنوی، خسرو وشیرین ولیلی ومجنون نظ

و را مـی   فرج بعداز شدت، تذکرهَ االولیاء عطار، غزلیات حافظ، کلیله ودمنه ، مرزبان نامه، سفرنامه ناصرخسـرو 

 توان نام برد.

__________________________________________________________________ 

                                                

و روم بر ادبیات غرب؛ ترجمة محمد کلباسی و مهین هایت، گیلبرت؛ ادبیات و سنتهای کالسیک، تأثیر یونان  -

 51-51. صص1376دانشور؛ تهران: آگه 
2
 11آغازی در ادبیات داستانی؛ ص نادر؛ ساختار و مبانی ادبیات داستانی، براعت استهالل یا خوش ابراهیمی، - 

3
 22.ص1384میرعابدینی، حسن؛ در ستایش داستان؛ تهران: چشمه،  - 

4
 46آغازی در ادبیات داستانی؛ ص در؛ ساختار و مبانی ادبیات داستانی، براعت استهالل یا خوشنا ابراهیمی، - 

5
عروضی سمرقندی، احمد بن عمر بن علی نظامی؛ چهار مقاله؛ به اهتمام دکتر محمد معین، چاپ هشتم :  - 

 47انتشارات امیرکبیر، ص
6
 58امین پور، قیصر؛ سنت و نوآوری در شعر معاصر؛ ص  - 



 

 

 

                                                                                                                                                       
7
، تهران: چشمه و فرهنگ 3آبادی، چ چهلتن، امیر حسن؛ ما نیز مردمی هستیم، گفتگو با محمود دولت - 

 374، ص1381معاصر
8
 54. ص1384،تهران: علمی و فرهنگی، 2پور، قیصر؛ سنت و نوآوری در شعر معاصر؛ چ امین - 

4
   463-445. چاپ مجدد در مجموعه مقاالت باغ در باغ، صص1364، 3ش ،فانوس - 

11
 58، ص1381احمدی، بابک؛ ساختار و تأویل متن؛ تهران: نشر مرکز،  - 

11
 57پور، قیصر؛ سنت و نوآوری در شعر معاصر؛ ص  امین - 

12
  58پیشین؛ ص - 

13
 84پیشین؛ ص - 

14
 58احمدی، بابک؛ ساختار و تأویل متن؛ ص  - 

15
 11بینامتنیت ص گراهام، آلن؛  - 

16
 14همان، ص - 

17
 67؛ سنت و نوآوری؛ صامین پور، قیصر - 

18
 56پیشین، ص  - 

14
 446گلشیری هوشنگ، باغ در باغ ص - 

21
غنیمی هالل، محمد؛ ادبیات تطبیقی، تاریخ و تحول، اثر پذیری و اثرگذاری فرهنگ و ادب اسالمی؛ ترجمه  - 

 456 -455. صص 1373اهلل زاده شیرازی؛ تهران: امیرکبیر، مرتضی آیت
21

 381آبادی؛ ص  مردمی هستیم، گفتگو با دولت چهلتن، امیرحسن؛ ما نیز - 
22

 318 -317. صص1341ها؛ تهران: سخن،  ها و کاربرد آمدی بر بینامتنیت، نظریه نامور مطلق، بهمن؛ در - 
23

توان در  شود لزوماً بهترین یا مشهورترین اثر نویسنده نیستند و  می آثاری که از این نویسندگان آورده می - 

سندگان نیز تأثیرات ادبیات کالسیک فارسی را دید، اینجا تنها نمونه ای که کوتاهتر باشد و سایر آثار این نوی

 است.. کمتر به آن پرداخته شده باشد، آورده شده
24

ای در طریق نویسندگی و  ژنو؛ برخی آثار وی: یکی بود و یکی نبود، رساله 1376اصفهان، وفات1271تولد  - 

 نه، دارالمجانینداستانسرایی، فرهنگ لغات عامیا
دربارة فردوسـی  « کلمات عربی در شاهنامه»و « نه اندر نه آمد سه اندر چهار»هایی همچون:  مقاالت و نوشته -25

فابـل  »، «گرایی در سعدی واقع»، «از حافظ در برشت»، «سیر و سیاحتی در مثنوی»، «مولوی و مثنوی»و شاهنامه، 

ین خواندن کتابها بـه ذهـنش رسـیده و یادداشـت نمـوده اسـت.       حاوی مطالبی است که او ح« در ادبیات فارسی

اگرچه این مقاالت دربرگیرندة نکتة تازه ای نیست اما از عالقه و انـس او بـه شـعر و زبـان و ادبیـات کالسـیک       



 

 

 

                                                                                                                                                       

هـای مثنـوی موالنـا و پندنامـه      کند. عمده تتبعات او در متون کهن فارسی، بانگ نای داسـتان  فارسی حکایت می

 بختی و آشنایی با حافظ است. نیک لستانسعدی یا گ
26

 113، ص1378نویسی؛ به کوشش علی دهباشی، تهران: سخن، شهاب ثاقب:  جمالزاد، سیدمحمدعلی؛ قصه - 
27

 126-125نویسی؛  ص جمالزاده، محمدعلی؛ قصه - 
28

 281-274پور، یحیی؛ از صبا تا نیما؛ ص آرین - 
24

 811ل از برگزیده آثار سید محمدعلی جمالزاده ص، به نق15عالمه قزوینی، بیست مقاله، ص - 
31

 118-117پیشین، ص -- 
31

. نقل 1328اسفند  21، 1، سال1مصاحبه خبرنگار رادیو تهران با جمالزاده؛ به نقل از روزنامه آذرپاد، شماره  - 

 157از کامشاد، حسن؛ پایه گذاران نثر جدید فارسی، ص 
32

 21ص میرعابدینی، حسن؛ در ستایش داستان؛ - 
33

 21-21پیشین، صص - 
34

های کالسیک در نثر داستانی معاصر فارسی؛ نشریه دانشکدة ادبیات و علوم  آتش سودا، محمدعلی؛ گرایش - 

 82، بهار 3انسانی، شماره 
35

؛ مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، «عوامل داستانی فارسی شکر است»سودا، محمدعلی؛  آتش - 

 137-124(؛ 34)پیاپی1381ره دوم، بهاردوره هفدهم، شما
36

های کالسیک در نثر داستانی معاصر فارسی؛ نشریه دانشکدة ادبیات و علوم  آتش سودا، محمدعلی؛ گرایش - 

 5، ص82، بهار 3انسانی، شماره 
37

تهران؛ برخی آثار وی: شهری چون بهشت، سووشون، جزیرة سرگردانی، از  1341شیراز، وفات 1311تولد - 

 الجمال و جمال  در ادبیات فارسی  های مهاجر بپرس، علم هپرند
38

 382-241الجمال و جمال در ادب فارسی صص دانشور، سیمین؛ علم - 
34

 184گلشیری، هوشنگ؛ جدال نقش با نقاش، گفتگو با سیمین دانشور، ص - 
41

 148-143پیشین ص  - 
41

، 28تگو با سیمین دانشور؛ نشریه اعتماد، ، گف«باال بلند  نجیب قصه های ایرانی»گل محمدی، پوریا؛  - 

 174، ش نمایه 31/2/85
42

 145-146جدال نقش با نقاش ، صص  - 
43

 147پیشین ، ص  - 
44

 148پیشین ، ص -  



 

 

 

                                                                                                                                                       
45

 147پیشین ص - 
46

اندیشی هویت ایرانی، دانشگاه تربیت مدرس، گفتگو با  رسانی نخستین هم محمدی، پوریا؛ مدیر اطالع گل - 

های به یادماندنی با سیمین  های ایرانی، لحظه محمدی، پوریا؛ باال بلند نجیب قصه گلو   1383سیمین دانشور، 

 174ش نمایه  85/ 31/2، 28دانشور؛ نشریة اعتماد، 

47
سیردلبستن و دل کندن؛ نقد کتاب ساربان سرگردان با حضور منصوره شریف زاده، حسن میرعابدینی،  - 

 43-82, ص1381حسین پاینده، کتاب ماه ادبیات و فلسفه؛ خرداد و تیر محمدرضا گودرزی، بلقیس سلیمانی، 
48

شیراز، آذر آخر پاییز، شکار سایه، جوی و دیوار و تشنه، مدو مه، خشت و آینه، اسرار گنج  1311متولد  - 

 ها دره جنی، گفته
44

 114-118سپانلو، محمدعلی، نویسندگان پیشرو ایران، پیشین، ص - 
51

  474-478نویسی، پیشین، ص صهبراهنی، رضا؛ ق - 
51

 246ها؛  گلستان، ابراهیم؛ گفته - 
52

گلستان، ابراهیم؛ نثر امروز ما پاك و سالم نیست، سخنرانی و گفتگوی ابراهیم گلستان با دانشجویان شیراز؛  - 

 1344فروردین  23روزنامه آیندگان، 
53

. 1382، سال 71ماه ادبیات و فلسفه، ش  ؛ کتاب«گلستان سعدی و ابراهیم گلستان»آتش سودا، محمدعلی؛  - 

 61 -54صص
54

 22-21میرعابدینی، حسن؛ در ستایش داستان؛ ص - 
55

 34 -38گلستان، ابراهیم؛ گفته ها ص - 
56

 453، ص2و1نویسی ایران؛ ج میرعابدینی، حسن؛ صدسال داستان -  
57

نامه کارشناسی ارشد،  یانعسگری حسنکلو، عسگر؛ نقد و بررسی آثار داستانی ابراهیم گلستان، پا - - 

 128دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس ص
58

تار، مدیر  بریم، سه اسالم؛  برخی آثار وی: دید و بازدید، از رنجی که می 1348تهران، وفات 1312متولد  -  

 مدرسه، سنگی بر گوری
54

 15میرزائی، حسین؛ جالل اهل قلم؛ ص -  
61

، چند نکته دربارة 1ج  و نیز ادب و هنر امروز ایران، 52- 51شتابزده ؛ ص آل احمد؛ جالل؛ ارزیابی  -  

 41و 34مشخصات کلی ادبیات معاصر ص 
61

 111ارزیابی شتابزده ص  -  



 

 

 

                                                                                                                                                       
62

. با این توضیح که آل احمد این سخنان را با زبان محاوره و شکسته بیان 41-41ارزیابی شتابزده صص -  

 است. لمات و نحو جمالت، واژگان به صورت کتابت آمدهکند و در اینجا ضمن حفظ تمام ک می
63

 54های جالل آل احمد ص  نامه -  
64

 65ارزیابی شتابزده ص -  
65

 41-88ارزیابی شتابزده ص -  
66

 65پیشین ص  -  
67

 41-88ارزیابی شتابزده ص -  
68

بانی فیلم؛  آل احمد، شمس؛ خاطراتی سبز از جالل و درد این روزهای خاکستری پاییزی، گفتگو؛ -  

11/8/84   
64

 83دستغیب، عبدالعلی؛ نقد آثار جالل آل احمد ص -  
71

 56پیشین ص -  
71

 145رحیمیان، هرمز؛ آشنایی با ادبیات معاصر ایران؛ ص -  
72

 41-41ارزیابی شتابزده ص  -  
73

. 1371ف، ،  نقل از  دستغیب، عبدالعلی؛ نقد آثار جالل آل احمد؛ تهران: نشر ژر61اندیشه و هنر ص -  

 65ص
74
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