
 

 
 

شناسیدورةتکوینادبیّاتداستانیایرانومصرآسیب



*اهللعبّاسیحبیب

**شهرهمعرفت





چکیده

نهضت ایرانوعصر در مشروطه تحواّلتسیاسیدورة روزگار مصر، ،اجتماعی،در

ادبی تاریخیو تحواّلتادبیاینروزگار، جمله از هایجدیدداستانآفرینشگونهبود.

شکلدایشاندیشهپیبود. گونههایتجدّدخواهانه، و ادبیّاتداستانیهایتازهها در ایرا

گونه این و درآفرید ادبیّاتداستانی جریان بخشید. شدّت را تجدّد جریان هایجدید،

هایمختلفهایبسیاریشدودرمعرضآسیبروزگارمعاصر،دستخوشفرازونشیب

ورةتکوینادبیّاتداستانیایرانومصرنمودبیشتریداشت.هادردقرارگرفت.اینآسیب

شناسیادبیّاتداستانیایرانو،بهآسیبداستانپژوهشیدرتاریخادبیّاتبانوشتاردراین

مشروطهوعصرنهضتپرداختهشد مصردردورة بررسیووانواعاینآسیبه مورد ها

.هاستتبیینقرارگرفت



هایواژ کلیدیه آسیب: ادبیّاتداستانی، نهضت، مشروطه، ادبیّات، ایران،تاریخ شناسی،

مصر

______________________________ 

*استادزبانوادبیّاتفارسیدانشگاهتربیتمعلّمتهران

**دانشجویدکتریزبانوادبیّاتفارسیدانشگاهتربیتمعلّمتهران



 

 
 

مقدمه

 ادبیّاتداستانیمسیجریان پیمود. نشیبیرا و فراز پر در،هایداستانیجدیدنظریهر

از،ازجملهایرانومصرهایشرقیسرزمین.وبهکشورهایدیگرراهیافتغربپدیدآمد

هایتجدّدگراییرااینآشناییزمینه.دورانپیشامشروطهوپیشانهضتباغربآشناشدند

پایه شرق در و کرد عرریزی در تحوّل سیاسیصهموجب -اجتماعی-های درادبی

جریانتجدّدگراییادامهیافت.،2وعصرنهضت1دردورةمشروطه.هایشرقیگردیدکشور

حالشکل در اینروزگار در که نیز محتواادبیّاتداستانیجدید شکلو در گیریبود،

جدیددراینهایداستانینخستیننمونهیندگرگونیتحتتأثیراروپابود..ادگرگونشد

.نوشتهشدترجمهوروزگار

همزمان مشابهورودتقریباً هایجدیدداستانبهجامعةادبیایرانوگونهوسیرنسبتاً

مشابهت مصر، آفرید. کشور دو این ادبیّاتداستانی در را بسیاری های بابتدا امترجمان

بااینآثارفراهمآوردند؛هایآشنایینویسندگانزمینهترجمةآثارداستانیغرب، شرقیرا

طریقترجمهاستانسپسد از نویسانکه ادبیهایداستانیبا معنایجدیدآنایننوع به

هایمختلفداستان،دستدرگونهوسرانجامازاینآثارپرداختندتقلیدآشناشدهبودند،به

.زدندآفرینشبه

ازترجمهبهت پیمودناینمسیر، بهآفرینشدر تقلید ادبیّاتداستانیدچار،قلیدواز

آسیب تکوینادبیّاتداستانیجریانهایگوناگونیشد. دردورة بابیشازدیگردوره، ها

؛آسیبآسیبروبروبود ادبیکهدر-اجتماعی-بادالیلسیاسیهایساختاریومعنایی،

بهتفصیلخواهدآمد.آنانواعادامه

وعللآنانواع،هایجدیدداستانباگونهمخالفت-الف

 گونهمخالفتبا نموده،داستانهایجدید ملّی عرصة در هم جهانیو عرصة در م

هاهرچندکهسرانجامراهبهجایینبردوادبیّاتداستانیمسیرخودرا.اینمخالفتیافت



 

 
 

آوردوادبیّاتداستانیرادچارفرازنویسیپدیدهاییرادرجریانداستانیپیمود،امّاچالش

هاخواهدآمدودرضمنهریك،عللِگریزازونشیبساخت.درادامهانواعاینمخالفت

هایداستانیآوردهخواهدشد.ایننوگرایی

اقتصادی-فرهنگی-هایاجتماعیمخالفت

بازتابوبالچندانیروبرونشدنومصربااقدرایرااتداستانیجدید،درآغازراهادبیّ

انمونهنخستینْخوانشِ ادبهای نوع ،یین خودر کشور دو نخستیناین نبود. شایند

ایکهدگرگونیباذهنمآبانهاستبدادخرافیوهایدرزیرسیطرةاندیشهجدیدهایداستان

،بهآتشکشیدهشد.تافتندوانتقادرابرنمیآنانسازگارنبود

قصّه ادبیّاتکهنفارسی، وحکایتدر نداشتوهدفازنوشتنها هاشکلمستقلّی

داستان آنها، برایقصّه»نویسیمحضنبود. هایفارسیچندانتاپیشازانقالبمشروطه،

هایهابهعنوانمثالومصداقیبراینوشتههاوحکایتاعتباروارزشیقائلنبودند؛قصّه

هایکوتاهورمانآمد...بعدازمشروطیّتکهترجمهوتألیفداستانمیلسفیاخالقییاف

کتاب چشم اغلببه هم باز بابشد، غربی شیوة آنهابه به نازلی میهای «کردندنگاه

گذشتهازفقدان8:31:44صادقی،)میر شکلیمستقل(. اینمحتوایانتقادیبرایداستان،

ادبی مخالفتبنوع دالیل از یکی خسروی، باقر محمّد انتقاد نمونه عنوان به بود؛ آن ا

،ازجامعةایران،دررمانشمسوطغرا،نخستینرمانتاریخیفارسی،ه.ق(4::1211-1)

ازدیدنایرانیکهنمونه نویسندهدراینرمان، ایاستازانتقاداجتماعیدراینروزگار.

نمایندویابهدزدیوراهزنیرانگذرانمیدوثلثاهالیآنگداوبیکارندوازمالدیگ»

هابراینخستینکهاینقصّهزمانی»شود.(متأثّرمی1:3132/281پور،)آرین«برندبهسرمی

تظاهراتیعلیهنویسندهکهجرأتوباسردیبرگزارشد]استقبالازآنها[باربهایرانرسید،

ر به کند، انتقاد خود هموطنان از بود افتادکرده آن(:1631:1)آژند،:«اه بر عالوه ؛

داشت.اینبازمی،خوانندگانراازخواندنداستانپسندحاکمبرجامعههایخرافهذهنیّت



 

 
 

ادبیبهمخالفت ایننوع بودندکه بسیاریمعتقد ایرانبعدوسیعیداشتوشمار در ها

ازاینروآنانجامعهآسیبمی هایداستانازرکردنکتابازهرکوششیبرایدو»زند،

ترهاراازخواندناینها،کوچكکردند...بزرگدسترسمردموفرزندانخودکوتاهینمی

منعمی تاهمینسیچهلسالپیششایعبودکههرکسکتابقصّةنوع... مثالً کردند،

(.ایندغدغه:8و8231:44صادقی،)میر«شودراتاآخربخواند،آوارهمی8امیرارسالننامدار

حبیباصفهانی میرزا سطور میان بابای(ه.ق1:12-1221)از حاجی ترجمة مقدّمة در ،

کتابحاجیبابا...بهاهتمامبندةکمینه،حبیباصفهانی»مشهوداست3بهروشنیاصفهانی

استوحسنوقبحوفایده ترجمهشده مندیوضرررسانیشحوالهبهمؤلّفاصلی...

3بیست(.1:84)موریه،«استشده

مجموعه نیز مصر اجتماعیدر عوامل از گونه-فرهنگی-ای ظهور هایاقتصادی،

بهتعویقانداخت؛ برخیازاینعواملبهوضع»مختلفداستان،ازجملهداستانکوتاهرا

ظرذهنیدادکهازنبهنویسندهامکاننمیاسبابمعیشتاند...اجتماعیوفرهنگیمربوط

داستان در هنری آفرینش است،برای ذهنی ریاضتی نیازمند وقت از گذشته که نویسی

مهیّانبود،چیزیکهباعثشدبسیاریوسایلچاپونشروتوزیعفراغتیابد؛بهعالوه

این جز بردارند؛ نویسندگی از دست نویسندگان ازاز برخوردار فرهنگی هیئت یك که

ندا داستانیروحیةعلمیوجود آثار کندنظارتشتکهبرانتشار 131:32:)جواهرکالم،«

«نویسانوجودداشتنگاهیازسرتحقیروناپذیراییبهداستانوداستان»(،ازاینرو2:و

هانگیخت؛بداستاندرمصرنیزچونایرانغوغابرهایانتقادیدرونمایه(.1:32661)وادی،

اجتماعی انتقادهای نمونه )عنوان هیکل حسین در1121-1444محمّد زینب،م.( رمان

دو،اینرمان»نخستینرمانمصری،موجبپدیدآمدنآشوبدرجامعةآنزمانمصرشد.

یعنی ستمجامعه، زیر استطبقة بررسیکرده زنانرا از..دهقانانو نفر سرنوشتدو .

دندواوضاعنابسامانزنانزدهوبدبختبوهایزناینرمانهمکههردوفلكتشخصیّ



 

 
 

تصویرمی تاآنمصررا تکانداد، افکارعمومیرا 1164-:141)امینجاکهقاسمکردند،

اینرمانتاخت،م.( به بیستمشدیداً اوایلقرن دیگرسعید(.1:31:31)آژند،2«در نمونة

وی سالدرمصراقامتگزیدلبنانی»البستانیبود؛ األصلبودومدّتده بهخاطروی...

در1418)"الخضرذات"انتشارداستان م.(کهدرآننتایجغمباریكازدواجنامطلوبرا

یكخانوادةمتموّلومقیماسکندریهنشاندادهبود،ازسویمحافلمتحجّربهشدّتمورد

(.41و:4231:3)آژند،«حملهوانتقادقرارگرفت

گونهکهدیدهآن-تاندرایرانومصرکهبگذریم،درایرانهایانتقادیداسازدرونمایه

مردموناپذیرابودنذهنآناننسبتبهداستان،بیشازدیگرمسائلیباورهایخراف–شد

بهتعویقاقتصادی،جریانداستان-فرهنگی-اجتماعی کهایرانیان،نویسیرا انداخت،چرا

مورد اخالق منظر از بیشتر را میداستان قرار اندیشهنقد گویی اخالقدادند، گرایانةهایِ

منازعداشت؛بهوارودرعینحالبیحضوریسایه،هایمتونکهن،برذهنآنانحکایت

محتوایداستانگونه آنانسازگارایکهشکلو زبان ذهنو اندیشه، با که هایجدیدرا

نمی بر آننبود، حال مشکالتتافتند؛ مصر، در اقتصادیآغازینداستانکه -نویسیبیشتر

داد.معیشتیبودکهنهبهنویسندهونهبهخوانندهامکانگسترشایننوعرانمی

هایادبیمخالفت

قرن شعر، بود. مسلّط مصر و ایران ادبی جامعة بر شعرها طوالنی ذهنتسلّط ،

هاطولکشیدتابودوازاینرومدّتدادهانسنویسندگانوخوانندگانراباایننوعادبی

نثرداستانیجدید،باگذرازمخالفانیکهذهنآنانباشعرخوگربود،جایگاهخودرایافت.

می نوشته برایسرگرمی بیشتر داستان نوع آن پیشاز نهتا هاوارد نمونه عنوان به شد،

 بود3 معتقد داستان»مِروف اغلبِ نیستند چیزی کوتاه، تردستیهای برایجز محفلی های

ادبینیزداستانراچندانجدّیمنتقدان(.831:42)رید،«هاسرگرمکردنحضّاردرمیهمانی

(.جانك.همان)کردند.شایانتوجّهنگاهنمیادبیگرفتندوبهآنبهعنوانیكنوعنمی



 

 
 

ایران،موردتوجّهنبودهایپدیدآمدنآندرهایداستانینوپدید،درنخستینسالگونه

گس برنینگیخت، را روشنفکران و ادبیان توجّه و تامخالفتاینترة حتّیآنها که بود جا

جمالزاده»،بهعنواننمونههراسداشتندهایجدیدزبهکاربردنعنواناننیزانویسداستان

نّنیكچیزهاییگویدازرویتفنویسم؛میمیکشیدهبگویدمنداستانکوتاهخجالتمی

گاهازداستانکوتاههیچ»کهپدرداستانکوتاهفارسی،جالبآن(.2231:46)مخبر،«امنوشته

ایننکتهنشانمی...بردنامنمی بهعنوانیكنوعمستقلادبیدر،دهدکهداستانکوتاه.

اعتباردربی،چقرواجتحقیقاتفاضالنهدرمتونادبیکالسیکنویسیوهایزیادآنسال

بوده ناشناخته استو عابدینی،« :3131:4)میر .) مخالفان جمله از بود کتابیکی یکیو

نبود قلمخودراتندکهاصالًسدانکسرشأنخودمیعموماً»بودندکهیفضالواهلقلم،

خواستندنثربنویسندمحالبودپایهمکهمیبراینوشتننثررویکاغذبگذارندووقتی

(.:::22131)جمالزاده،«تربنهندخودراازگلستانسعدیپایین

هایدرحکومتسنّتشعرعربی،نخستیننمونه.اینشرایطدرمصرنیزوجودداشت

بی مورد داستانی جدید گرفت. قرار فرهنگی»مهری دمایفضای آن در نویسندگان که

تقدیمعربروبیاورندوبدانتمسّكجویند؛اداشتکهبهادبیّزدند،آنانرابرآنمیمی

اینشکلهنری نمی-داستان-بنابراینبه آثارتوجّه تقلید که اینبود گمانشان کردند؛

خواندندیوان و کافیاستادبیقدما ادبینویسنده برایتکوینفکریو «هایشعرشان

جدیدوازجملهداستانکوتاهدرهایداستانی،ازاینروگونه(::و231:32:کالم،)جواهر

نهتنهامصرمیالدی،درمدراوائلقرنبیستگیریادبیّاتداستانیجدید،یعنیدورانشکل

.شرقیسازگارینداشتهاوعاداتارزشبا،غربیاصالتموردتوجّهنبود،بلکهبهدلیل

«اعتبارادبیباالییداشتهشعرومقالدراینروزگاربودکهمسئلهآناین»یکیازدالیل

(2331134)عبداللّطیف، میبی. روزگار این در را داستان بودن عناوینارج میان از توان



 

 
 

دریافتداستان شده ترجمه های نشریترجمه. در داستانی اتهای عنوان ذیل باب"،

(.2331134آمد.)عبداللّطیف،می"الحکمةفیطیاللّهو"یا"الفکاهات

ا مخالفتعلّت گونهصلی با مصر و ایران ادبی بههای جدید، داستان مختلف های

بی میحکمرانی باز عربی و فارسی ادبیّاتکهن در چرایشعر و مجالچون گشتکه

داد.باوجودتزلزلدرقلمروشعرکهندرروزگارمعاصر،خودنماییبهنثرداستانیرانمی

در حاکمیّتمرکزی و قدرترسمی گونههنوز و داستان و بود تنهادستآن آن های

بودنهشکلیمستقلدرادبیّاتایاسمیداشت،چراکهداستانبهاعتقادمخالفانآن،جلوه

.زمیننهجریانیاصیلدرمشرقو

سیاسی-ایدئولوژیکیهایمخالفت

مخالفت از اجتماعیگذشته مخالفت-فرهنگی-های ادبی، و هایاقتصادی

سیاسینیزمانعیبرسرراهاینجریانبود.طبقةدینیوسیاستمداراندورة-ایدئولوژیکی

آناننقدهایسیاسینویسانوداستانانتقادهایتندایدئولوژیکِمشروطهوعصرنهضت،

تافتند.رابرنمی

داستان ایرانگروهی، کفروموجبتباهیدینمیدر بهایجدیدرا هعنواندانستند؛

1:23ه.ق(دررسالةتنبیهاألمّةوتنزیهالملّة)ت1:22نمونهمیرزامحمّدحسیننایینی)م

 را طالبوف المحسنین مسالك استبدادی"ه.ق(، و "جور روسیه"از دانست."کفرستان

1:24)نك.نایینی، را کتاب این نیز برخی شیعه"(. اضمحالل خواندند"طریق

ایازپاره»نویسانایندورهامنیّتینبود؛درایرانبرایداستان(.146و131الغافل،)نك.تذکره

هارادرنشریةخودبهچاپایراکهیکیازآنداستانسردبیرروزنامه...متعصّبانمذهبی

کردند تعقیب و تبعید به تهدید را او و گرفتند انتقاد باد به علناً «رساند،

هاموردتامدّتبودکهنویسندةآنگرسیاحتنامةابراهیمبیگنمونةدی.(18131:48)کامشاد،

کتاب و بود توقیفشد.شتعقیب نمونهنیز مجموعةنخستین در نیز کوتاه داستان های



 

 
 

درسالداستانی یکینبود، و هنگامه1:66یکیبود ایران، به ورود تهرانه.شبا ایدر

ایبرایجمالزاده)کهدرینجنجالرادرنامهبرانگیخت؛سیّدعبدالرّحیمخلخالی،شرحا

هایتکفیربهکتابیکیبودیکینبود،درطهرانولولهانداخت؛چماق»نوشت3برلنبود(

واإلحتراموسایر حرکتوفریادهایواشریعتابلندشد؛علمایاعالموذاکرینذویالعزّ

عالی نمودند،مؤمنین اجتماع منابر و مساجد در مشغولمقام زندقه و کفر مقابل در

آراییگشتند...یکیازوکالیمجلس...درمسجدجامعبهعرشةمنبرصعودنمودوصف

نفرجریده تبعیددو مجازاتو کرد. پر را فضا آنهافریادهایوادینایاو یکیاز که نگار

گردید بسته دکاکین و بازار شد. خواسته جدّاً بود، ... قصّه ناشر طرفهمان هر از و

اعالنیمنتشرساختمبنیبربی ناقلقصّه... گناهیخودومشعربرحمالتشروعشد.

بهاین دیگر نمایدو رد آنرا که داشته اراده استو فالنکتابنقلکرده از را قصّه که

مجلستعطیلو روز چندین اجماالً است... نکرده پیدا مجال هیاهو و مناسبتجنجال

نیزبهاطرافمسلمانوکالی مآبازحضوردرمجلساستنکافداشتندوازطرفعلما

آمد...برهمبهنظرمیشدواوضاعبسیارموحشودرهمعالم)ایران(تلگرافاتمخابرهمی

خالصهعلمایاعالمبرایسانسورمقاالتجرایدوالقایقانونجزایعرفیوجلوگیریاز

قبیل منهیّاتاز و مسجدشنایع در جاری، شهر شهریور پانزدهم تا نبود، یکی یکیبود

هایشانمسجدرفته،آقایانرابهخانهالوزراءبهبودندتاباألخرهمقاصدآقایانانجامورئیس

روانهکردند؛الحالمحضاینفتحبزرگکهآقایانکردنددوشباستکهبازارراچراغان

کنندمی مقدّم1:26)جمالزاده،« دره(.3 خود مخالفتجمالزاده این میبارة چنین نویسد3ها

بی» گذاشتند.علمای را سعایت بنای مراایکتابخانهعلم نبود یکی بود یکی که را

درمعبرعامسوزاندند.کتابموردحملهوغارتقراردادند،فروختمی درمساجدهارا

نمود بیچاره،هاجتماع مؤمردم و نمودند اغوا الدّملّرا مهدور را نبود یکی بود فیکی



 

 
 

تعصّخواندند. دنیای از بودم،خوشبختانه افتاده شوقبدور و نرسید دامنم به دستشان

(.22و21همان،«)نویسندگیرادرضمیرمخاموشننمودند

هایداستانیدینیموجبمخالفتباظهورگونه-هایایدئولوژیکیدرمصرنیزسیاست

هادردورةتکوینادبیّاتداستانیمصرچندانزیادنبودودرایننوعمخالفتجدیدبود؛

هنرینویسیرا،اساساًداستانروزگاراخیرشدّتبیشترییافت،بهعنوانمثالانورالجندی

،مفتینابینایحمنالرّمرعبدعدانستکهبااسالموقرآنسرستیزداشتویامیاستعماری

ةنجیبمحفوظنویسنددانستوراکفرهایمحلّةما()بچّه1رمانبلندأوالدحارتنای،مصر

حتّیمهدورالدّمشمرد.ویوخواندفآیاتشیطانیمرتدلّؤم سلمانرشدیآنراهمانند

تعصّبات.اینکردبود،سلمانرشدیظهورنمیشدهنجیبمحفوظکشتهمعتقدبودکهاگر

.3دادنویسانرادرمعرضتهدیدوترورقرارمیدینی،داستان-هایسیاسیگریوافراط

اصطالحاتشناسیآسیب-ب

ادبیةاصطالحاتجدیدداستاننظیررمان،داستانکوتاهو...درابتدایورودبهجامع

دارایعنوان آنایرانومصر، ونویسانگونهکهداستانهایروشنوتعاریفدقیقینبود،

برایایناصطالحاتوضعکردندهایپژوهشگرانداستانیمعادل یافتنمعادل.مختلفیرا

اصطالح این چالشاتبرای با مصر و ایران در نمونهجدید، عنوان به بود. روبرو هایی

Novel/Roman،وShort Storyایرانوداستانیجدیدیبودکهجامعةادبیهایهگون

مصر،دریافتنمعادلیبرایآنبامشکلروبروبود.

هایخوانندودردیگرزبانمی(Novel)"ناول"درکشورهایانگلیسیزبان،رمانرا

 از میRoman)"رمان"اروپاییبهجایناول، استفاده نویسندگانایرانینخستین4کنند( .

لفظ»باایننوعازداستانآشنایییافتند،ازاینروهایفرانسویبهواسطةترجمةرمانبار

رمانبرایآنرایجومعمولشد 18831:46)داد،« هایآغازینپیدایشدرالرماندرس(.

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%B4%D8%AF%DB%8C


 

 
 

شد.جمالزاده،دردیباچةراشاملمیهمةآثارداستانیرواییداشتومعناییکلّیایران،

)نك.جمالزاده، برد. کار به حکایت مترادف را رمان نبود، یکی و بود وی1:41یکی (؛

گونه میان کتمایزی را بودن روایی ویژگی تنها و نبود قائل داستان مختلف افیهای

نیمامی گیرد. قرار است، عام عنوانی وی نزد در که رمان عنوان ذیل داستانی دانستتا

کرد. استفاده رمان برای را رمان واژة و کوتاه داستان برای را نوول واژة نیز یوشیج

کار28631:14)نك.یوشیج، وحکایتبه افسانه رمان، معنایقصّه، در داستانرا سپانلو .)

)نك.سپا میر1231:11نلو،برد. .) فرانسوی واژة معادلرمانصادقی، دیگر به هایرا

(.4231:11:صادقی،پیشنهادی،یعنیداستاندرازیاداستانبلندترجیحداد.)نك.میر

رامعادلرمانآورد.یافتنمعادلبرایالرّوایةجامعةداستانیعرب،ازجملهمصرواژة

ایرانباچالشایناصطالحدرمصرنیزچون شیخمحمّدعبدهدرمقالة»هاییروبروبود.

وهمروزگارانخودرابهرمانم.دراألهرامتوجّهمعاصرین1441خوددریازدهمماهمه

کهازآنتعبیروتفسیردیگریتعبیرکرد(معطوفساخت،بیاین"رومانیّات")کهآنرابه

چونشیخمحمّدعبدهباقیماند،مبهمتعربهمچناناآورد.مفهوماینسنخادبیدرادبیّ

 ردیفقصّه... در را ازآن جدیدی ترجمة و ادب حکایاتسنّتی و دمنه و کلیله های

هایپیاپی)کهبعدهادرویكسلسلهازقصّهسرگذشتتلماکبهوسیلةرفاعهطهطاوی

یممویلحیدرمقاماتخود،حدیثابراه(.1231:31)آژند،«األهراممنتشرشد(قراردادهبود

اصطالح1163عیسیبنهشام) از گرفتحدیثم.( درنیزجبرانخلیلجبرانوبهره

(.:4231:3آژند،نك.).استفادهکردحکایتمقابلسنخادبیرمان،ازاصطالح

بی چنانمورد آغاز در نیز فارسی،داستانکوتاه داستانکوتاه پدر شدکه مهریواقع

"حکایت"عنوانعام آوردShort Storyمعادلرا عنوانداستان-کهگذشتچنان–و

نبرد بهکار را درفاصلةزمانیکوتاه مصر، داستانکوتاه پدر تیمور، درمصرنیزمحمود .



 

 
 

 را اوّل مجموعة نوشت، کوتاه داستان مجموعه دو و"اقاصیص"اندکی، جمعه )الشیخ

)عممتولیوقصصأخری/"قصص"نامیدومجموعةدومرام.(1122اقاصیصأخری/

م.(1122 برخینیزمعادل. ازجملهذکرکردندبرایداستانکوتاههایدیگریرا یوسف،

 جبریل،(33231111)نك.نجم،"األقصوصة"نجم، ،(16831132)جبریل،"قصّة"،محمّد

 حقّی، المطوّلة"یحیی الصغیرة 1131131:)حقّی،"القصص النساجو( "روایة"،سیّد

(رابرگزیدند.3231114)النساج،

هاتشتّتتاریخ-ج

هایتاریخیحوزةداستاندرتاریخادبیّات،گاهدچارتشتّتوچندتاریخیاست.ضبط

شود.نمونةچنینسهوهاییهایایرانبیشازمصرمالحظهمیاینمسئلهدرتاریخادبیّات

این در بهنمونهفراواناست، ایرانونمونةدیگریازمصرایجا میاز بسنده رمانکنیم؛

ه.قنگاشته1:22تاریخیشمسوطغرابهتصریحنویسندهدردیباچةکتابدرغرّةرجب

آرین امّا است، شده رمان استاین معتقد نیما تا صبا از کتاب در سال»پور پردر های

1:23شوّال:2ودآمد.نویسندهجلداوّلآنرادرتشویشانقالبمشروطیّتایرانبهوج

رجبهمانسالبهاتمام:2ه.قوجلدسومرادر1:24الثّانیه.ق،جلددومرادرربیع

درجامعةداستانیمصرنیزدرمعرّفیآثارمحمودتیمور،.(1:3132/281پور،)آرین«رساند

نوکهنخستیننمونه درکتابهایداستانکوتاهمصررا شت،چنیناختالفاتیوجوددارد.

)برگزیده تیمور محمود الصفوة تیمور(، آثار از مقدّمهای ایندر بر اإلبیاری فتحی که ای

 عمتیمورتاریخانتشارسهمجموعةداستانینخستمجموعهنوشتهاست، الشیخجمعه، ،

 ترتیب به عبیط، سیّد الشیخ 1122متولی، ،1122 1121و ذکر استم. شده

حالآن2331112،تیمور)نك. که(، تیموروعالمالرّوایةفیمصراثربیاردر کتابمحمود

 اتخبّاز، ترتیب به آثار این نگارش 1122ریخ ،1123 است.م1124و

(.81131118)نك.خبّاز،



 

 
 

هایداستانینخستیننامشخّصبودننمونه-د

هایمختلفداستان،اختالفنظروجوددارد؛اینهایگونهنخستیننمونهتعییندربارة

درایراناینهایمختلفمتفاوتاست.اختالفدرجوامعادبیایرانومصردرموردگونه

اختالفبیشتردررمانودرمصردرداستانکوتاهاست.

 برخی دارد. وجود نظر چند ایرانی رمان نخستین رمان1سمکعیّاردربارة آغاز را

فارسیدانسته اند. فارسیرا نخستینرمان اثر16حاجیبابایاصفهانیشمسلنگرودی،

ه.ش(درلندنبهزبانانگلیسینوشتهشده1268م.)1428داندکهدرسالجیمزموریهمی

 آورد.است؛ فراهم فارسی نگارشرمان برای را زمینه آژند یعقوب اعتقاد به رمان این

محبیب و عبّاسی قدیمیاهلل فتوحی، حمود را ایرانی رمان فریبخوردهترین 11ستارگان

( یوسفسراج( فتحعلیآخوند:122)حکایتشاه اثر تفلیس( میه.ش/ بهزاده که دانند

است. آمده در تحریر رشته ترکیبه نخستینرمانزبان میرصادقی، هایفارسیراجمال

برخالفایراندرداندکهدردوراایمیوارههایرمانسفرنامه نپیشامشروطهنوشتهشد.

ادبی جامعة نخستینرمانعربیدر روشنیمشخّصاست. به رمان، نخستیننمونة مصر

برخاستونهازتأثیراتجبران،بلکهیكنهازالهاماتمنفلوطی»مصرپدیدآمد.اینرمان

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

نوشت محمّدحسینهیکل)1:31:31)آژند،« دانشجویجوانیبودکه1444-1123(. م.(

.12بهرشتةتحریردرآوردرام.(1118)زینبرمان

برخینظیر چندکه هر است، ایرانکمتر در ایناختالفنظر داستانکوتاه زمینة در

 یوسف داستان آژند، یعقوب نخستینشاه میرا ایران در کوتاه داستان وتجربة دانند

توانبهداستانکوتاهتعبیرکرد،درقلمروفرموکهازآنمیداستانیوسفشاه»معتقدند3

نویسیایرانبهاینداستانرابایدنخستینتجربةکوتاه...محتواشایستةتأمّلبیشتریاست



 

 
 

امّانخستینداستا331:42)آژند،:1«شمارآورد بهاعتقادجمهورادباوبه(، نکوتاهفارسی،

داستان ازمجموعةداستانییکیبودو"فارسیشکراست"معنایفنّیآن، اثرجمالزاده،

دارد. عربیاختالفنظروجود درمقابلدرتعییننخستینداستانکوتاه یکینبوداست.

"فیالقطار"کراچوفسکی،بروکلمانوهنریپیرس،داستان»
نخستینداستانبهمعنایرا18

می آن تأییدفنّی را مسئله این مصر فی القصیرة القصّة کتاب در نیز عبّاسخضر دانند.

العربیمی األدب فی األقصوصة کتاب در المجید عبد العزیز عبد دکتر که آن حال کند؛

معتقداستکهداستان خائیلکهمی"سنتهاالجدیدة"الحدیثکهبهزبانانگلیسینوشت،

لبنانیدرسالم.(1144-1441)نعیمه نویسندة نخستینداستانفنّیدر1118، نوشت، م.

میخائیلنعیمهراکهدرسال"العاقر"ادبیّاتعربیاستودکترمحمّدیوسفنجمداستان

دلیلآناستکهداستانبهداند.ایناختالفمیهنریم.نوشتهشد،نخستینداستان1112

همعنایغربیآندرادبیّاتعربیدردهةدومقرنبیستمتکمیلشد،امّاتعیینیكبهنری

نویسیپیشازای،زیراامکاندارددراینروزگار،داستانداستانمشخّصامریاستسلیقه

داستانینوشته،انتشاردیگری،داستانیبنویسد،امّانتواندآنراپیشازدیگریکهبعدازاو

عربیدرمعنایغربیآندرآنزماندهد... مهمتشخیصزمانیاستکهداستانکوتاه

(.3832661)الشارونی،«پدیدآمدوشخصمهمنیست

داستانهایساختاریآسیب-ه

آنگونهکهگاه،بودیفضعتکنیكولحاظساختارازتکوین،ةورداتداستانیدردبیّا

وگاهغیرممکنرآندشوارتعیینعناصریكداستانمدرند اینهایعلّتیکیازبود.

 آن تکوین،نویسانداستانکهاستمسئله تئوریدورة با داستاهنوز جدیدنهای نویسی

نبودند بهتقلیدازآثارچندانآشنا پرداختندغربیمیترجمهشدةوتنها هایترجمهرمان.

واشکاالتیداشتوبهنسبتکهنهوقدیمیهانویسینقصهایداستانازلحاظجنبه»شده

شد،آثارموفّقیازآبدرنیامد،اگرهاییکهبهتقلیدازآنهانوشتهمی]ازاینرو[رمان،بود



 

 
 

خو زمان در آنها از برخی شدچه برخوردار نیز نسبی شهرتی از «د

(.121و12231:32)میرصادقی،

 مشروطههایداستاننخستیندرکههایتکنیکیضعفدیگراز وعصرنهضتدورة

آنمالحظهمی کههایینویسنده(،درصحنه=راویسومشخصداستان)»استکهشود،

بازگومییابدوباخوانندهسخنمیحضورمی واقعهگوید،احساسخودشرا ایراکند،

تقیم.اینعملپردازد،آنهمباخطابمسکندوبهشرحوتفسیررخدادهامییادآوریمی

داستان در بودنالبتّه مبتدی سخت نشانة شود، دیده اگر و نیست مرسوم امروز نویسی

می تلقّی حاجیمراغهنویسنده براینمونه ابراهیمبیگتحتتأثیرشود؛ سیاحتنامة ایدر

می رویداد یك از خود این"3نویسداحساسات در مینویسنده گریه خوانندگانجا کند؛

."مختارندخواهبگریندوخواهبخندندمحترم

هایمحتواییداستانآسیب-و

نویسیسنّتیداستاندر بو، داستان داخالقمحور نهضت،. عصر و مشروطه دورة در

ایندغدغهچناندرشدهاینویسندگانتریندغدغهاساسیاجتماعیاز-مسائلسیاسی .

داستان ذهن نویسان روزگار داشآن داستانیتکهرسوخ صورتآثار در دوره، دو این

 زبانترجمه بیشیبه آندیگر، باشد،از ادبی اثری یمدرککه .بوداجتماعی

11231:12گیب،نك.) .) دوران، این آثار جلوهدر جامعهبرجستگی جایشناختیهای به

بارزبود.هایادبیجنبه

داستان ایدئولوژیكدر اجتماعی، سیاسی، نهضت،موانع عصر و مشروطه دورة های

بیگانهداستان عناصر فضاییبا در را انتقادهایخود آنداشتتا بر ایندورانرا نویسان

 این»بپرورند. برای اتّهاماتاخالقینویسنده از را خود وکه طرح نگهدارد، دور جامعه

هاویاتمامشخصیّتو...دادتوطئةداستانخودرادریكجامعةبیگانهوخارجیقرارمی



 

 
 

انتخابمیاغلب خارجی و بیگانه افراد میان از را آنها داستان )مثل "األهرامفتاة"کرد؛

(.1:31:31)آژند،«نوشتةیعقوبصروف("فتاةالمصر"نوشتةمحمّدمحمودو

 آسیباز دیگر دوران، این داستانی ادبیّات رمانهای در تاریخی بینش هایفقدان

هایاجتماعیومحتوایغیررئالیستیدررماناریخیت کهپسازاینخستینگونهاست.

میسفرنامه شکل نهضت عصر و مشروطه دورة داستانی ادبیّات در رمانها، هایگیرد،

تاریخیاست خیالهایجنبهگراییوهایتاریخیرمانتیسمدررمان. پردازانهواحساسی،

هایتاریخیتنهاناموظاهریتاریخیدارندونویسندگان.رمانودشترمیپررنگشاعرانه

 نیستند بینشتاریخیقابلذکریبرخوردار از آنها روندو از درکصحیح عدم علّت به

اغراقجریان بیانی تاریخی های آمیز رمانرمان»دارند. از هم ... عربی سرآمد هایهای

انقالبصنعتیمتأثّرب بهویژهودوهمتحتتأثیرمقامهاروپاییپیشاز هایقدیمعربی،

حادثه اوهام، وخرقجوییوقتیازخیاالت، بهعادتها هایبسیارومقداریشعرپربود؛

ازویژگیهمیندلیلاینرمان امالها را محیطیکهآنها تاریخییا واوصافآندورة ها

خالیهستندمی کند، اشتباهات1331:42)منیف،« آسیب(. دیگر از نیز هایتاریخیفراوان

.12هایتاریخیبودرمان

هایاینگونه،هایاجتماعیپدیدآمدند.نخستیننمونههایتاریخی،رمانپسازرمان

ازنخستیننمونه تهرانمخوفاثرهایرمانمحتواییغیررئالیستیداشت. هایاجتماعی،

تاحدودیاز»خلیلیاست،نویسندگانایندورمانمشفقکاظمیوروزگارسیاهاثرعبّاس

داستانجنبه رئالیستیآنهاهایفنّی غیر محتوایاحساساتیو امّا بودند، نویسیغربیآگاه

باشند نداشته آنها خواندن برای چندانی اشتیاق امروزی خوانندگان که شده «باعث

مشکالترمان(.12131:32)میرصادقی، دیگر هایاجتمااز ریشهعینخستین، شناسیعدم

هایاجتماعیتوجّهنداشتندوتنهاآسیببهعواملاصلیهارمانبود.نویسندگاناینمسائل



 

 
 

برداشت میبه بسنده اخالقی و احساسی رمانکردهای این رو این از محتواییند، ها

.یافتوارمیموعظه

هاینثرداستانآسیب-ز

عص و مشروطه دورة سادهنثر بر مبتنی است نثری نهضت، نثرآسیبنویسی.ر های

مشروطهونهضت،میراثیبودکهازدورةصفویوقاجاردرزبانفارسیوازدورةعثمانی

 بود. مانده یادگار به عربی زبان عصردر و مشروطه دورة نثر در که مشکالتی جمله از

می بود، مانده جا به پیشین روزگار از نهضت سجعتوان صنعتبه و هایگریپردازی

.شودهاینخستینبهروشنیمالحظهمیکهردّپایآندرداستانشاعرانهاشارهکرد

نویساندرآفرینشحوادثواقعیداستانوعدمتبحّرداستانگونةخصوصیّتگزارش

ضعف دیگر داستاناز است.های نهضت عصر و مشروطه دورة در واقعنویسی در

داستانتانداس دوره، دو این -های بود، مقاله»مقاله تأثیر ویعنی توضیحی بیان و نویسی

می دیده وضوح به آنها در گاهیصحنهتشریحی و وشد مقاالتفاضالنه به رمان های

شد.نویسندهفصلمشبعیبهتوضیحوتفسیرماجراهایداستاناختصاصاخالقیتبدیلمی

سوزاندهایداستانشدلمیکردوبرایشخصیّتجامعهانتقادمیدادوبهطورصریحازمی

ایانتقادیوکردوبدینترتیبرمانبهرسالهواعمالورفتاربعضیازآنهارامحکوممی

(؛به121و12231:32)میرصادقی،«ریختشدوروالداستانیآنبههممیاخالقیتبدیلمی

محمّدحسینهیکل نثر جدالعنواننمونه در فنّی نثر رواییو نثر میان رمانزینب، در

برتر رمان این در فنّی نثر بر روایی نثر سرانجام که چند هر یابد.مییاست،

(.131111)نك.الراعی،









 

 
 

گیرینتیجه

پیمودجریانادبیّاتداستانیجدیددرآغازشکل فرازونشیببسیاریرا وباگیری،

اینآسیبروبروشدهایگوناگونیآسیب به. درها تکوینادبیّاتداستانی، دورة در ویژه

 بیشتر نهضت، عصر و مشروطه میدورة آسیبشمالحظه سیاسید؛ دالیل به که -هایی

مادبیپدیدآ-اجتماعی بهجامعةادبیایرانومصر،جدیدیدرآغازورودانواعداستاند.

وچالشمخالفت -فرهنگی-هایاجتماعیدرسهسطحمخالفتهاییوجودداشتکهها

مخالفت مخالفتاقتصادی، و ادبی ایدئولوژیکیهای سطح-های در یافت. نمود سیاسی

هایانتقادیداستاندرایرانومصراقتصادی،ازدرونمایه-فرهنگی-هایاجتماعیمخالفت

هایفلسفیمنکتابکهبگذریم،نوعداستاندراینروزگارشکلمستقلّینداشتودرض

آمد.درایران،اعتقادمردمنسبتبهداستانوناپذیراییذهنیآنانبهایننوعواخالقیمی

انداخت،چراکهایرانیان،باتکیهادبیجدید،بیشازدیگرمسائل،اینجریانرابهتعویق

اندیشه اخالقبر حکایتهایِ گرایانة اخالقی منظری از کهن، متون داستانهای به

مشکالتآغازینداستانمی مصر، در امّا یكنگریستند؛ از اقتصادیبود، سونویسیبیشتر

اسبابمعیشتنویسندهفراهمنبودوازسوییدیگروسایلنشرمهیّانبود.درسطحادبی،

هایداستانیجدیددرایرانومصر،بهتسلّطشعردرادبیّاتهاباگونهدلیلاصلیمخالفت

گرفتوگشتکهمجالخودنماییراازنثرداستانیجدیدمیکهنفارسیوعربیبازمی

بخشید؛ازسویدیگرداستان،نهشکلیمستقلدرایاسمیبهداستانجدیدمیتنهاجلوه

زمینبود.رواجپژوهشدرآثارکهننیزازدیگرادبیّاتداشتونهجریانیاصیلدرمشرق

درسطحایدئولوژیکیدالیلعدمتوجّ ازجملهداستانبود. سیاسینیز-هبهمتونجدید،

داستان نویسانونقدهایسیاسیآناندردورةمشروطهوعصرانتقادهایتندایدئولوژیكِ

درایرانهامخالفتاینهایطبقةدینیوسیاسیآنروزگاربود.نهضت،ازدالیلمخالفت



 

 
 

امّ داشت، شدّت آغاز همان مخالفتاز نوع این مصر در شدّتا معاصر روزگار در ها

بیشتریگرفت.

مخالفت از گذشته درها، ... و کوتاه داستان رمان، نظیر داستانی جدید اصطالحات

.دیگرنبودهایروشنودقیقیمعادلهایادبیایرانومصر،دارایابتدایورودبهجامعه

.بودندرتاریخادبیّات،گاهدچارتشتّتوچندتاریخیهایتاریخیحوزةداستاضبطکهآن

شود.هایایرانبیشازمصرمالحظهمیاینمسئلهدرتاریخادبیّات

نخستیننمونه ایننیزهایمختلفداستانهایگونهدربارة دارد؛ اختالفنظروجود ،

گونه مورد در مصر جوامعادبیایرانو هایمختلفماختالفدر ایرانتفاوتاست. در

هایداستانکوتاهاختالفهایرمانودرمصردربارةنخستیننمونهدربارةنخستیننمونه

نظروجوددارد.

شد.درنویسیمالحظهمیهاییازسنّتداستانهنوزنشانههایداستانیجدید،درگونه

اینداستان ها نظیر داشت، یفتکنیكضعوساختارمشکالتمختلفیوجود برجستگی،

دخالتمستقیم،گونهبودنداستانگزارش،هایادبیبهجایجنبهشناختیهایجامعهجلوه

شخص سوم راوی بومی، عناصر جای به بیگانه عناصر کاربرد ، بینشتاریخی وفقدان

هایاجتماعی.محتوایغیررئالیستیرمانهایتاریخیوفراواندررماناشتباهاتتاریخی

تکوینداستان ضعف،نویساندورة با را تکنیکیخود "گوییسقصّهفَنَ"هاینوشتاریو

کردند.جبرانمی
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هایادداشت

                                                             
1 1242مرداد18در. به(م.1161آگوست2ه.قو1:28جمادیالثّانی18)ه.ش، ایران انقالبمشروطة

یدودورةمشروطهیاعصربیداریآغازه.ش/پنجمینشاهقاجار(رس1242-12:2الدّینشاه)امضایمظفّر

شد.



 

 
 

                                                                                                                                                                  
م.آغازشد،امّادرزمان1224دورةتاریکییاانحطاط،اززمانسقوطبغداددرجنگهوالکودرسال.2
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پایانجنگجهانیاوّلدر-م.،د1164زماناعالندستورعثمانیدرسال-اواخرقرننوزدهممیالدی،ج

(.83و266138/81)أدونیس،«م.1118سال
: داستان. همدربارة بهعنوانعدمپذیرشانواعداستانیجدید، همدیگران؛ نویسانهموطنرایجبودو

./نویسندهوسیاستمداربریتانیایی(،نویسندةم1481-1346)موریر()موریهجیمزجاستینین،ایرانیاننمونه

پنداشتند.ورماناورااهانتبهخودمیدانستندایبداندیشوناسپاسمیرابیگانهحاجیبابایاصفهانی

(.حاجیبابااصفهانی،حکایتیاستانتقادیوهجوآلود24:31:13()ونیزنك.مینوی،:8331:2)نك.اقبال،

وزگارفتحعلیشاهقاجار.ازشرایطایراندرر
گنجینه8 از نامدار، ارسالن امیر علی. محمّد میرزا داستان، این گویندة است. ایران ادبیّاتشفاهی های

گفتهنقیب شاه ناصرالدّین دختر فخرالدّوله، است. ناصرالدّینشاه نقیبالممالكنقّال بههای الممالكرا

صورتکتابدرآورد.
زندگیدرسرزمینیکهدرآنجوانی"کرد3داستانبیانیةخودراباجمالتزیرصادرمیقهرماناصلی».2

بارهاندارند،فالکتگذردودرآنعشقممنوعاستومردمفرصتیبرایدیدنزیباییچونبادصرصرمی

نشده.اینرماندرجاییکههنوزمشکالتوساختوبافتنویسندگیچندانحل"استولطفیندارد

کتاب تأثیر تاریخیnouvelle Heloise Laو تأثیر تنها نه عیانبود، و مشهود ژانژاکروسوهنوز از

واقع لون و لحن بلکه میداشت، بازتاب نیز را مأیوسانه اعتراف و اقرار نوعی آن، «دادگرای

(.:4431:3)آژند،
بهصورتپاورقیدرروزنا1 درابتدا رمانأوالدحارتنا، پسازمدّتیدیگرمةاألهرامچاپمی. امّا شد،

ةبامقدمم.،2661دراوایلسالم.دربیروتوسپس1112اجازةانتشارنیافت.اینرمانابتدادرسال

ازداستاناستایروایتتازهشد.أوالدحارتنا،چاپالشّروقتوسّطانتشاراتدار،احمدکمالابوالمجد

.آفرینشوپیامبران
م.فردیباحملهبهمحفوظ،اورازخمیکرد.1112.بهعنواننمونهدرسال3

راهنمایدرکتابآمدهاست.وناولتنووالکوتاهیارمانمترادفنوول،اتداستانیانگلیسیدرادبیّ».4

ثریداستانیاستاکوتاهیاداستانبلندیاناولت،نوول،رمانچنینتعریفشده3نوولاثرهولمن،اتادبیّ

رمانرابهجاینوولاصطالحفرانسوی،هنریجیمزرمان.داستانکوتاهوطوترکیبیمیانباطولمتوسّ

بهکار ناولبرد.یمکوتاه اتاصطالحفرانسویاستکهدرادبیّرماناصطالحانگلیسیاستومترادف،



 

 
 

                                                                                                                                                                  

است گداستانیفارسیپذیرفتهشده که... شده جاینوولاهیدیده به رمانمعنایبهولانرا ارکبه

.(:1631:4صادقی،)میر«برندکهصحیحنیستمی

هایاینکتابراایبازبانیساده.داستانهایعامیانهسمكعیّارکتابیاستدرسهجلد،شاملداستان.1

ترینمتنیاستنومفصّلتریاینکتاببزرگآوریکرد.فرامرزبنخدادادبنعبداهللکاتبارجانیجمع

هایششموهفتمباقیماندهاست.کهازقرن
16 ژیلبالس)». رمان از اصفهانی بابای حاجی رمان )Gil Blasساختار لساژ نوشتة )Lesageنویسندة )

(Picaresqueفرانسویتأثیرپذیرفتهوشایدهمازآنتقلیدکردهاست.اینرمان،نوعیرمانپیکارسك)

هشخصیّتاوّلآنبههیچرویپایبنداخالقیّاتوعرفیّاتوقوانینجامعهنیستوبههرتردستیاستک

گیردوپسازطیفرازونشیبزندگیبهمقامومنزلتیوترفندیازشرایطبهنحویهنرمندانهبهرهمی

(.331:42)آژند،«رسدواالمی

11 قدرترسید. داستانبه نامستارگانفریبخورده، به است، اعدام به نتصادفییكزندانیمحکوم

اینحکایتازماجراییواقعیدرعالمیوسفسراجکهبرایمدّتکوتاهیبهجایپادشاهمی نشیند.

ترویجآرایشبه دستمایة اینداستانرا آخوندزاده است. قرارآرایعباسیاقتباسشده مدرنیستیخود

دادهاست.

12 اختالفطبقاتیمانعازدواجوحتّیرمانزینب،ماج. امّا رایدلبستگیجوانیاست،بهدخترعمویش،

هاواعتقاداتخرافیروستاهایبیانعشقآندواست.هیکل،دراینرمان،بادیدیانتقادیبهبیانسنّت

 پردازد.میدهقانانوزناندوطبقةزیرستمجامعه،یعنیمصروزندگی
هاموفّقدیدرویکردیدقیقداردودرتصویرهریكازشخصیّتدرپالتوزاویه»شاهداستانیوسف.:1

شده شخصیّت به تبدیل قهرمانان داستان این در محاورهاست. بیان گفتاند. و ازوای آن شنودهای

داستانگوییخالیاستوگرگزافه ولیتجربهچهبیانسهلوسادة ندارد، منددرایارزشهایبعدیرا

است دور حدودی تا روایی شیوة از و است عامیانه مأنوس ترکیبات و دلفریب کلمات «کاربست

(.331:42)آژند،
م.درمجلّةالسفوربهچاپرسید.1113م.(در1121-1412.داستانکوتاهفیالقطار،اثرمحمّدتیمور)18
12 هاینویسی،قلمبهدستگرفتهونامبهقصدرماننهتنهادرایران،بلکهدرادبیّاتجهانکسانیکه».

گذارده قهرمانانخود و رویآثار بر آنتاریخیرا بیشاز باشند،اند، تاریخی رعایتحقایق بند در که

هایزندهوارزندهبیافرینندتاداستانهرچهبیشترجالبهایپرماجراوژانرهاوتیپاندکهصحنهکوشیده

شیرینوسرگر باشدو کننده م 1:31پور،)آرین« براینگارشرمان(.32/223 آن از هایتاریخیگذشته



 

 
 

                                                                                                                                                                  

 داشت. محدودیوجود اینتاریخ»منابع به نظر آنهاهایما سنینوقوع و عمده ضبطوقایع به تنها که

هایروصحنهکنندتاآنهابتوانندمناظهایتاریخینمیاند،کمكمؤثّریبهنویسندگانداستانقناعتکرده

هایآنترسیمکنندونوشتةخودراازهاونمایشدرستوحقیقیروزگاراننابودگذشتهراباتمامجلوه

بی نویسندگانداستانخشکیو دررمقیدرآورند. مطالعه منابعمحدودیبرایتحقیقو هایتاریخی...

(.1:3132/2:1پور،)آرین«انددستداشته






