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  چكيده
بعـد از  اخيـر   ةدهـ سـه   ايندر  ،اعم از نظم و نثر ،پيرامون ادبيات معاصر ايران

. شـده اسـت   منتشـر  و هاي متعدد و متنوعي نوشته  كتاب  ، انقالب اسالمي ايران
هاي   و نيز داراي ويژگياند  و بررسي تي درخور توجهااز جه ،هريك از اين آثار
، گوناگون از بين اين آثار. شوند مي كه در جاي خود استفاده خاص خود هستند

ة شدساير آثار منتشر باتاحدودي  ،رضا روزبه  محمداز  )نثر( يرانمعاصر ا ياتادب
. متفـاوت اسـت    انـد   ي كه در اين دوره به بازار نشـر كتـاب عرضـه شـده    ديگر

بـه علـت    امـا ، از ايراد و اشكال خـالي نيسـت     از جهاتيهرچند اين كتاب نيز 
 معاصـر و  ةدوردر از نثـر فارسـي    گونـاگون ها و شواهد   انتخاب درست نمونه

 هـا و حجـم    ايـن نمونـه  تعـدادي از                   ً                 نقد و تحليل نسـبتا  قابـل قبـول     ،همچنين
 مثابـة  بـه گرفتن اين نكتـه كـه كتـاب     نظر دربا توجه به و نيز  كم آن   تاحدودي

زبان و ادبيات فارسي  ةرشتتحصيلي كارشناسي  ةدور ايربدرسنامه و متن آموزشي 
و  ،مزايا  ، محاسن هاي مشابه  كتاب در مقايسه با توان گفت كه مي، تأليف شده است

متن آموزشي برگزيـده   منزلة آن بهبايسته است به   ، اين جهتبه و دارد هايي   امتياز
معاصـر   يعنـي ادبيـات   ،د و از آن براي تدريس واحد درسي مورد نظـر شو توجه
است به لحاظ ابعاد شـكلي  كوشش شده  ،در اين نوشته. شوداستفاده   ، )نثر(ايران 

رداختـه  پهاي قوت و ضعف ايـن اثـر     به جنبه ،و ظاهري و نيز از جهت محتوايي
تـر دانشـجويان زبـان و ادبيـات      كه بيش ،و اين موارد به مخاطبان اين كتاب شود

  .ارائه شود  ، اند فارسي
  .رضا روزبه  محمد، درسنامه، نقد كتاب، نثر ،ادبيات معاصر :ها كليدواژه
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  اثر يمقدمه و معرفي كل. 1
در بين آثار مشـابه  از جهاتي توان   را مي ،رضا روزبه  تأليف محمد   ،)نثر ( يرانمعاصر ا ياتادب

و آموزشـي   يمتنـ  منزلـة  بـه   اند،  كه تاكنون چاپ و منتشر شده ،مربوط به نثر معاصر فارسي
هـاي الزم و مفيـدي    نيدانسـت ، اختصـار  مؤلف كتاب بـه زيرا  ؛مورد توجه قرار دادشاخص 

معاصـر در  ة در دورداسـتاني و نمايشـي آن    گوناگونرامون سير تحول نثر فارسي و ابعاد يپ
  .ارائه كرده است ،ساير آثار مشابه در مقايسه با ، اين كتاب
اي از ادبيات معاصر نثر و امـور مترتـب     خطوط برجسته دربارة ،در اين اثر، اين  بر    عالوه

نثـر  هاي  جنبش مشروطيت و گرايشة وضعيت نثر فارسي در آستان، تعريف نثر مانند ،بر آن
نثر از قبيل  ،طنزنويسي در ايران و انواع نثر معاصر فارسي و نقدنويسي ةسابقدر اين دوره و 

جـز در    ، اختصار و ايجـاز مناسـب   به نگاري   روزنامهنثر و ، نثر ترجمه، نثر محققانه، داستاني
از جامعيت همراه با  توان گفت اين اثر  مي، همچنين. استشده  بحث و تحليل، موارد اندك

كه در  ،مربوط به ادبيات معاصر اثريتر  چنين خصوصيتي را در كم و خوردار است  ايجاز بر
  .سراغ گرفتتوان  مي، روزگار ما نوشته و منتشر شده است

كـه تاحـدودي بـا اقبـال عمـومي       ،توفيق نسبي مؤلف در نگـارش چنـين اثـر مفيـدي    
مبتني اسـت بـر   تر  شايد بيش ،مندان به زبان و ادبيات فارسي همراه بود عالقهدانشجويان و 

در اشاره كرده و به آن  نويسنده در كتاب خود كهه سالچندين و چند تجربيات آموزشي امر 
 بـيش از  ي آموزشي خود در طـي ها  تجربهاست كه اجزاي اين اثر را بر اساس گفته باره  اين
  ).7: 1388، روزبه( آوري و تدوين كرده است جمع ،ايرانسال تدريس ادبيات معاصر   ده

از آثار ديگران در مؤلف هايي كه  استفاده  و  كتاب بر اساس فهرست منابع، اين  بر  افزون
پيشين  همشابآثار موجود   ، شپيش از چاپ اثرتوان گفت كه  مي، داشته استاثر خود متن 

ده مشـاه  هـا را  و كمبود و نـواقص آن است خوانده ديده و  را شبا اثر زمان همو  خرمتأو 
: همـان (نداشته باشـد  در خود را آن آثار معايب  اي از پارهو نيز كوشيده است اثرش كرده 

چنين بيـان   صراحت كتاب بهدرخصوص تدوين را  شهدف در مقدمه مؤلف ،همچنين). 8
  :كرده است

نويسـي معاصـر و اسـلوب و عناصـر آن و قـراردادن       تحليلـي داسـتان   ـ سير تاريخي ةارائ
روي مخاطبـان و   فـرا ، انداز روشـني از حيـات و حركـت ادبيـات داسـتاني معاصـر       چشم

سـبك و سـاختار آثـار    دانشجويان با تكيه و تأكيد بر آشنايي آنان با نويسندگان شاخص و 
  ).همان( ها بوده است آن
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 جملـه از  ، )نثر( ايران معاصر ادبياتتوان گفت كه  مي، فوقة ي ذكرشدها با توجه به نكته
ايم  كوشيده ،مختصرة اين نوشت ةدر ادام .و نقد است ،بررسي ،توجه ةشايست آثار خواندني و

، ظـاهري هـاي   ابعاد شكلي و جنبـه  لحاظ ازپژوهشي پژوهشگاه ة نام شيوهمطابق  اين اثر را
 .ساختاري نقد و تحليل كنيم درونو  ،ابعاد محتوايي  

  
  تحليل ابعاد شكلي اثر .2

و مـاهوي   اثر تـأثير جـدي   آنو ذات    هرچند در جوهره ،هاي ظاهري و شكلي هر اثر  جنبه
از عوامل توجـه و  يكي  منزلة به اما، كننده نباشند تعيينجزو عوامل  ،و شايد از جهاتي دنندار

د مورد توجه قرار نتوان  مي، شناسي نشانهبه لحاظ  ويژه به، اثرهاي  جنبه گرايش مخاطبان به آن
ويژه  از اين مزيت تاحدودي ،كه اين كتاب   توان گفت  ميسف أت اب باره، اينالبته در و    دنگير

  .محروم است شناسي نشانهة در مسئل
فنـي   مربـوط بـه مسـائل   هـاي   ري و جنبهنگا حروف كيفيت شكلي و چاپي اثر به لحاظ

براي آثاري ويژه  به ـ شناسي براي هر كتابي ييزيبااز نظر  ،طور معمول به كه رش،چاپ و نگا
 ؛در نظـر گرفـت   توان نمي ،اين اثرة درباررا ، شود مي در نظر گرفتهـ   ادبيهاي  از نوع كتاب

در آن  دقت الزم و كـافي بـه ايـن امـر    نيست و خوب و مناسب    لحاظ بدينزيرا اين كتاب 
 شـكل فاقد كيفيت الزم اسـت و   ،تاحدودي به لحاظ شكلي  ، ملحوظ نشده است و درواقع

شـده  آزار  حتي تاحـدودي چشـم    ، جهت بدينو    را به خود گرفته است شده كپيهاي   نوشته
خوانـدن  ة از ادامرا حوصله  تنگ كنندگان و مطالعه گانخوانندبرخي از  ممكن است است و
  .نكند   خواندن ترغيب ها را به دارد و آن كتاب باز

 امـا ، وضـع مطلـوبي نـدارد     ، و حجم صفحه و تعداد سـطرها  آرايي كتاب از نظر صفحه
  .برخوردار است كافي آن از استحكام ةدرستي صورت گرفته و شيراز بهصحافي كتاب 

 ، يعنــيايــراننويســان معاصــر  شــش تــن از داســتان تصــوير   روي جلــد كتــابطــرح 
غالمحسـين  ، احمـد  آلجـالل    سيد، صادق چوبك، هدايتصادق   ، جمالزاده محمدعلي  سيد

به لحاظ موضوع  ،از مخاطبان برخياز نظر و سيمين دانشور است؛ هرچند اين امر  ،ساعدي
تلقـي  امـري بـديهي   ، نثر و نويسـندگان معاصـر ايرانـي اسـت    ة دربار كه ،ي كتابو محتوا

و حتـي   اسـت درخـور توجـه   ، نويسندگاني خاص تصاوير انتخاببا توجه به  اما، شود مي
  .انگيزد برميباره  ايناي در  شائبه
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 امـا ، هرچنـد از نويسـندگان مشـهورند    ،بايد گفت كه اين شش تن، با توجه به اين امر
 .نويسي كشور باشـند  داستانهاي  جريانة هم ةتوانند نمايند تنهايي و حتي گروهي هم نمي به

كـه   افزود يا ايـن  مينيز تصوير يا تصاوير نويسندگان ديگر را  جا بود مؤلف هب  ، از اين جهت
در كـم   دسـت بـود   جـا  هبآورد يا شايد   بر روي جلد كتاب نمي گاننويسندهيچ تصويري از 

ابهامي پيرامـون ايـن امـر پـيش      ،اد تا براي خوانندگاند مي توضيح باره اين در  ، كتاب ةمقدم
 گرايش خاص مؤلف به ايـن گـروه از نويسـندگان    مثابة توان به  مي ،مسئله؛ زيرا از اين نيايد

اي  كننده و هيچ دليل قانع كتاب آورده شده روي جلدكه تصويرشان  ؛ نويسندگانيتعبير كرد
  . ارائه نشده است براي اين كار نيز از سوي نويسنده

تا  1382هاي  كه مربوط به سال ،در چاپ اول و دوم كتابالزم به توضيح است كه  البته
 ،بعـدي   هـاي  پدر چـا  وده بـود  مـ فقط تصوير صادق هدايت بر روي جلد آ، است 1384
كه ذكـرش در سـطور بـاال     ،از نويسندگان ديگرپنج تصوير   ، بر تصوير صادق هدايت عالوه
خـود ايـن   كـه   ه شـد تغييـر داد  صورت فعلي هبتاب ك و روي جلد ه شدافزودآن بر    ،رفت

  .استمل أتموضوع نيز درخور 
هـاي   بايد گفت كه مؤلـف نشـانه   ،ديگرشكلي هاي  موارد و جنبه به لحاظ، با اين حال

بـراي  فهـم و درك مطالـب كتـاب     درستي رعايت كرده است تا نگارشي و ويرايشي را به
 هـا و  علت، نثر كتاب ساده و روان و جملـه به همين . يردسهولت صورت پذ به خوانندگان

اسـت تـا اهـداف آموزشـي مـورد نظـر        شده ها بدون ابهام و پيچش خاص نوشته عبارت
درسـتي   بـه ، مفاهيم كتاب به مخاطب اسـت مطالب و انتقال آسان ها  از آنكه يكي  ،مؤلف
  .پذيردانجام 

اين كتاب مشـاهده   در يكي از معايب و ايراداتي كه به لحاظ ظاهري و شكلي همچنين،
در  ،خواني كتـاب   دقتي در نمونه چاپي است كه به جهت بيهاي  غلط برخيوجود ، شود  مي

 ،ايـن امـر  و    سفانه از ديد نويسنده يا ويراستاران مخفـي مانـده اسـت   أمتيافته و متن اثر راه 
 ؛اسـت چـاپ شـده   تجديد بار  چهاربيش از  ،1388تا  اثراست كه اين اتفاق افتاده  درحالي

 كتـاب صـورت نگرفتـه اسـت و    هاي  دقت كافي و الزم به حك و اصالح غلط  ، حال  اين  با
هـاي   ز غلـط برخـي ا  .در كتاب باقي مانـده اسـت  هنوز  ،از چاپ نخستينهاي موجود   غلط

نوشته شـده   »آثار مثنور«غلط به  ،9سطر  ،11 ةفحصدر  :قرارند بدين فاحش و آشكار كتاب
رجـل  « غلـط بـه   ،19سـطر   ،63ة فحدر صـ . است »آثار منثور« است كه صورت صحيح آن

  . ... است و »رجل سياسي«است كه صورت صحيح آن  نوشته شده »سياس
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  تحليل ابعاد محتوايي اثر. 3
تـاريخي و   ةلحـاظ زمينـ    بـه  ،كتاب شده در بررسيها و مطالب  كه موضوع مؤلف براي اين

مشـخص و  سـهولت بـراي مخاطـب     درستي و  بهدور و نزديك  ةها به گذشت  پيوستگي آن
جنـبش   ةآسـتان وضعيت نثر فارسي را در  ،جا هدرستي و ب به ،در آغاز كتاب، شود پذير فهم

در ايـن دوره  را هـاي نثـر فارسـي      صورت مختصر و مفيد بررسي و گرايش به ،مشروطيت
  .است كردهمشخص 

          ً            بنـدي نسـبتا  قابـل      طبقـه ، آن ةتاريخچضمن بررسي  ،»نثر داستاني«در بخش  ،همچنين
كـرده  سـاختار ارائـه   و شـكل    ، اغراض، به لحاظ محتوا، اي موارد پارهدر  جز ،قبولي از آن

بـا   واسـت  و در ادامه نيز عناصر داستان را در حجمي انـدك و مفيـد توضـيح داده     است
تـر   بـيش كـه در ادبيـات داسـتاني ايـران توجـه       ،بحث مربوط به مكاتب ادبي مهم جهـان 

تأثير بخشي از آثار ادبي ما را تحت  كم دستو  را به خود معطوف داشته استنويسندگان 
 ،هاي مشهور فارسـي   ضمن بررسي انواع رمان، خود قرار داده استهاي  و ويژگيها  آموزه

  .اين بخش را با ذكر جزئياتي ديگر به پايان برده است
و  در اين اثـر  فرنگي و ادبياصطالحات تخصصي  و واژگان برايكه مؤلف  هايي  معادل

اصـطالحاتي مثـل   ؛ اسـت به نظر درست و قابـل قبـول    آورده است در اين بخش از كتاب
جريان سيال «، )polylogue( »چندگويي«، )setting( »صحنه«  ، )anecdote( »وار داستان لطيفه«

  .ذكر شده استدرست  ها معادل ةكه هم.. . و، )stream of consciousness( »ذهن
تاحـدودي از جامعيـت و تناسـب     ،كتاب به لحاظ مطالب و محتواكه  شايان ذكر است

عنوان ، بعد از جلد نخست ةدر صفح ،كتاب البته بايد در نظر داشت كه اين ؛برخوردار است
 ،اول ةمعناست كه مؤلف اين كتـاب را در وهلـ    بداندارد و اين خود در خود را » درسنامه«

طـور خالصـه و    بـه كوشيده اسـت  ، با اين حال است؛    ً                            صرفا  براي تدريس نثر معاصر نوشته 
... و ،اي   نثـر روزنامـه  ، نثـر محققانـه  ، نثر ترجمـه   ، نثر داستاني، مفيد از انواع نثر مثل نثر ادبي

اي از صفحات كتاب به طنزنويسي اختصاص يافته است كه اين  پاره ،همچنين .سخن بگويد
صورت به ايـن مسـئله    مؤلفان بدين  ، مشابهكه در آثار درخور توجه است از اين جهت  ،امر

هـاي كـودك و نوجـوان و نيـز      بحث مربوط به داستان ،در اين كتاب ،چنين هم .اند نپرداخته
البته بـه ايـن شـكل در آثـار     كه ، است مطرح شدهمختصر و مفيد ة به شيو نويسي نمايشنامه

  .مفيد استنيز  از اين نظر اين اثراندن خوو  نيامده استمشابه 
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محتواي اثـر بـا عنـوان و     ،طور كلي به به لحاظ انسجام مطالب كتاب نيز بايد گفت كه
هـاي   فهرست كتاب انطباق كامل دارد و نيز مطالب كتاب تاحدودي بـا آخـرين سرفصـل   

يـادآوري  البتـه الزم بـه    .منطبق اسـت    ادبيات معاصر نثرمصوب وزارت علوم براي درس 
مصـوب وزارت   ة     ًً                                نسبتا   جديد و تازه و روزآمدتر از برنام ،اي از مطالب كتاب است كه پاره
مثل بحث مربوط به نثر كاريكلماتور و نيز ذكر آثار منثـور نويسـندگان    ؛ مطالبيعلوم است

زاده  محمدرضا مهـدي ، پور قيصر امين، هاي احمد عزيزي  مثل نوشته ،انقالب اسالمي ةدور
شـواهد و          ً               هـا كـامال  جديدنـد و    ها و روزنامه بحث مربوط به بررسي نثر مقاله ،نينچو هم
  .اند  درستي انتخاب شده برگزيده بههاي  نمونه
ويـژه   بـه ، اسـت   هـا و شـواهدي كـه از نويسـندگان آورده     مؤلف نمونه، كلي طور به

نويسندگان جديد صورت     ً                     ضمنا  انتخاب خوبي از آثار . داردتازگي  ،پيرامون آثار داستاني
از » مـاه نگـار  «، از مصطفي مسـتور » رو عشق روي پياده«  مثل داستان ؛ آثاريگرفته است

 آثـار خـوب و درخـور    از» يـك پـرواز  ، دو پنجـره ، دو كبوتر« ويژه به، داود غفارزادگان
تـوجهي از   رهاي درخـو  در نثر ادبي نيز نمونه ،همچنين.  ...سيدمهدي شجاعي و اعتناي

عنـوان   بـا ، در شـعر  ويـژه  ، بـه آزادهـاي   شاعر مشهور و داراي تخيل  ، احمد عزيزيآثار 
نيـز   آزاد شاعر در اين اثر منثورشهاي  تخيل انتخاب شده است كه »آفتابگردان حضور«

  .شود مي ديده
يكي  ؛برگزيده استاز آثار نويسندگان  هايي زيبا مؤلف در بخش طنزنويسي هم نوشته

» تتبعات ادبي«عنوان  با ،اآق معروف به گل ،از كيومرث صابري، هاي خواندني از اين نوشته
در  وشـود   ديده مـي نيز نگاري  مقاله و روزنامه بخشدر  ،گويي خصوصيت تازه اين .است

 يمنابع و مĤخذ. از محمد قوچاني زيبا و خواندني است» فيدل كاسترو« ةمقال ،اين قسمت
و بـه   را دارنـد به لحاظ علمي و پژوهشي اعتبار الزم ها استفاده كرده است  ناز آمؤلف  كه

  .اند نظرم براي تبيين موضوعات مورد بحث نيز كافي و بسنده
تـوان گـرايش خاصـي از     نمـي  ،به لحاظ انتخاب و نقد آثار نويسندگان در اين كتـاب 

مشهور  مؤلف آثار ، اماكرددرستي و به ضرس قاطع بيان  به  مؤلف را به يك اثر يا نويسنده
  .است كردهرا در اين اثر بررسي  عروف معاصرنويسندگان متر  بيش

اين اثر به لحـاظ   ؛توان به اين موارد اشاره كرد مي نيز هاي اين كتاب درخصوص كاستي
نوشته نشده است؛ هرچند مؤلـف در پشـت   خاص  يفرض بر اساس پيشعلمي و پژوهشي 

در بيان علـت   ،)1388(و هم در چاپ چهارم ) 1384(دوم  هم در چاپ اول و ،جلد كتاب
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را  شـان و ضـعف و ايرادهاي است آثار ديگران را به نوعي نقد كرده ، آثار مشابه نيافتن توفيق
خـالي از ايـراد و اشـكال نيسـت و      ،اثر خـود مؤلـف نيـز از ايـن نظـر     اما ، برشمرده است

بـا  . هاي ديگر ذكر خواهد شد  در بخشو  بحث ةدر ادامها  هايي دارد كه برخي از آن كاستي
فقـدان  ، نگارانـه  ذهنيـت تـاريخ   ةمؤلف در نقد آثار ديگران نوشته است كه غلبـ ، وجود اين

هـاي   داري ها و جانب گيري جهت، امروز ةبهرگي از ذهن و ذائق كم، نگرش علمي و تحليلي
زهـاي ايـن نسـل نوجـو را     كـه بايـد و شـايد نيا    اند چنان نتوانسته...  متعصبانه يا مغرضانه و

اسـت  اي به اهداف خود نكرده  هيچ اشاره ،مؤلف در متن كتاب، با اين حال. برآورده سازند
  .فقط در پشت جلد كتاب آمده است   البته، و اين مطالب

ة بحـث مربـوط بـه واژ     ، تـوان گرفـت   مي در اين بخش از نويسندهكه يكي از ايراداتي 
و از آن در كتـاب  است مشخص نكرده  باره اينمعاصر است كه نويسنده ديدگاه خود را در 

ادبيات معاصر نظـم و  ة نويسندگاني كه دربار تر بيشدرصورتي كه . خود سخني نگفته است
 ،معاصرة اهميت بحث پيرامون واژ. اند بسياري كرده هاي بحث باره اين دراند  نثر كتابي نوشته

بيداري   ، تجدد  ، نوين  ، جديد، نو مانندهايي  هژواگاهي معادل  ،كه اين واژه از آن جهت است
معاصر به لحاظ ة گر اين موضوع باشد كه واژ تواند بيان مي ،كار رفته است و همين امر به.. .  و

جا  هب ،بلكه بايد معناي ديگري داشته باشد و به اين جهت  ؛ عصر نيست همبه معناي  ،معنايي
  .كرد مي بحث تر بيش در كتاب خوداين واژه ة نويسنده درباربود كه 

 درتـر بـا مالحظـه و     بـيش  ،در آثار ادبي ويژه بهدر آثار تاريخي و  »معاصر«ة كاربرد واژ
فرنگـي  ة گرفتن بار و محتواي فرهنگي و فكـري خاصـي بـوده اسـت كـه معـادل واژ        نظر

modernization  ة سـابق . خواهي است تجدد ش،گري است كه صورت و شكل ديگر نوينيا
 عنـوان رنسـانس يـاد    اب ،شود كه از آن مي قرن هفدهم مربوطل ياوابه  ،اين مفهوم در اروپا

فرهنگـي و ادبـي   ، علمـي   ، ناظر بر تجديد حيات ميراث فكـري  به نوعي  ، و درواقع شود  مي
تمـدني و  ت سيسـا أت ،اساس اين فكـر  بر ،در كشورهاي اروپايي .اروپاست يونان باستان در
تمـايالت   توجه به انسان و ،آنة حكومتي شكل گرفت كه از وجوه برجست مباني سياسي و

  .گرفتن مسائل الهي و الهياتي است  نظربدون در  ،انساني
البته در  ؛گردد برميحكومت قاجاريان ة طور كلي به دور به ،ايران چنين مفهومي درة سابق

 بـاره  آنان در ايـن  تر بيش ، اماوجود دارداختالف نظر در بين محققان  ،مسائل جزئي اين امر
اصالحات معروف و  ويژه بهايران و روسيه اتفاق نظر دارند و هاي  جنگة تر روي مسئل بيش

داننـد   مـي  آن از معاصر و تحوالت بعدة آغاز دورة السلطنه را نقط بيميرزا نا  منسوب عباس
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تمـدن  سيسـات  أتهـاي   بر اثر آشنايي ايرانيان با ويژگـي  ،در همين دوره). 19: 1375، بهنام(
بستگان تجـدد و   هواداران سنت و دل ميانمقابله و رويارويي ، )7: 1382، آجوداني(اروپايي 

ة سابق ،گروهي از محققان ،جهت بدينو  )15: 1367، حائري(رسد  مي نوگرايي به اوج خود
و انـد   سـنت و تجـدد تلقـي و تعبيـر كـرده      ميانآغاز ستيز ة همين مسئل را معاصر در ايران

ايـران بـين   « عناويني چـون  با ،خودهاي  حوادث تاريخي و ادبي ايران اين دوره را در كتاب
   ).616: 1361، كوب زرين( اند كردهمطرح  »گرايي سنت نوجويي و

هـاي   تـر از تـاريخ   متقدمارتباط ايرانيان با غربيان را ة سابق ،برخي از محققان  ، با اين حال
سلطنت ايلخاني و ة يعني دور، پيش از صفويهة دانند و قدمت آن را حتي به دور مي يادشده

  ).37: 1361، نقوي( پندارند مي داري اميرحسين قويونلو در دوران زمام ويژه به
معطوف به عواملي است كه موجب گـرايش   ،معاصر در ايرانة تلقي از واژ  ، به هر روي

ة واسـط  بـه  تمـدن نـوين اروپـايي    ،كه البته در اين امـر ، شدايرانيان به تمدن جديد اروپايي 
 طرز تفكر خود را بر ملت ايران تحميل و زندگية شيو، سياسية سيادت اقتصادي و پشتوان

  ).281: 1349، اسالمي ندوشن( كرد 
كتاب به اين ة جا بود كه نويسند هب  ، معاصر در نزد محققانة واژ تاهمي هبا توجه ب ،حال

بعدي به هاي  داشت و اكنون صواب آن است كه در چاپ مي موضوع عنايت خاصي مبذول
  .موضوع بپردازد اين

كتـاب از كنـار   نويسـندة   .استمربوط مشروطه ة به واژ ،كتاباين بخش از  ايراد ديگر
ايـن واژه نيـز در بـين محققـان      بـارة درحالي كه دره است؛ آساني عبور كرد بهاين واژه نيز 
تبار و اصل ايـن واژه را   ،گروهي از محققان. وجود ندارد  اتفاق نظر ، مشروطهة ادبيات دور

كـه مشـروطه بـه معنـاي مشـروط و       انـد  و مدعياند  دانند و آن را از شرط دانسته مي عربي
از جهـاتي درخصـوص    ،ز مشـروطه هرچند اين مفهـوم ا  ؛محدودشدن قدرت پادشاه است

بـا ايـن    .اين واژه به اين معنا نيست  ، در اصلاما ، محدوديت قدرت پادشاهان درست است
، حائري( اند دانستهبلكه فرانسوي  ،تبار اين واژه را غيرعربي، اي ديگر از محققان دسته، حال

 معنـاي  به و است شده گرفته فرانسوي شارط از مشروطه ةكه واژ اند مدعي و) 212: 1368
  :معنا اين در و است قانون

لغت  يبرا يمعادل عنوان به مشروطه واژة تركيه، و ايران جديد تاريخ محققين هاي نوشته در
و  يقانون اساس يك اساس بر كه حكومتي يا) يتوشناليزمكنست( constitutionalism يسيانگل
  ).287: 1353   حائري،( است شده برده كار بهباشد  يافته يلتشك يپارلمان يستمس
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 يلفظ اشتراكي ،دو ينا ينندارد و فقط ب يبه زبان عرب يدخل و ربط يچه معنا، اين به و
در « :قاجاريـه ة مقصـود از مشـروطه در دور    ، درواقـع  .و تاحدودي معنايي واقع شده اسـت 

 ايجـاد نظـام  ة محدودكردن اعمال قدرت سلطنت به شـيو ، گفتمان سياسي روشنفكران ايران
همين مفهوم در نـزد روشـنفكران    و )39: 1386، آجداني(» سياسي مشروطيت پارلماني بود

بيش از ايـن مطالـب    ،مشروطهة البته درخصوص واژ ؛شد مي به معناي قانون تلقي ،آن دوره
 تـاريخ و  يـادآوري اهميـت ايـن واژه در    ،مقصود از توضيح اين واژه اما، توان گفت مي نيز

بـه ايـن موضـوع در     ،آثار خـود  است كه بايسته است محققان ادبي درادبيات معاصر ايران 
هـاي   كتـاب در چـاپ  ة مناسب است كه نويسـند  جا و هحين تحقيق عنايت داشته باشند و ب

  .كندبه اين موضوع مهم توجه  ،بعدي
  

  ساختاري نقد درون. 4
 .اسـت كتـاب   تقـدم و تـأخر مطالـب   ة مسـئل ، در اين بخـش كتاب  ةعمد هاييكي از ايراد

 انواع ديگر نثر ،نخستنظرم بايسته بود مؤلف  بحث انواع نثر است كه به ،اين مواردة جمل از
نثـر    ، نيـز  پايـان ايـن بحـث   آورد و در  هم مـي  درپيجا و  يكدر   ، نثر داستانياز غير به ، را

و  ذكـر ، اسـت  درخـور توجـه  در ايـن اثـر    كه به لحاظ حجم بحث و انواع آن ،داستاني را
 مـذكور كتـاب   نظـر برسـد   بـه  اسـت سـبب شـده    ،به اين امر نكردن ؛ توجهكرد ميبررسي 

  .نيستبرخوردار  از انسجامتاحدودي 
بود  بايسته ،)58فحة ص(نويسي در ايران  داستان و داستان ةپيرامون بحث مربوط به سابق

، وزيـري ( وطهادبيات داستاني در ايران از روزگار باستان تا عصر مشـر  مؤلف به آثاري مثل
در خصـوص   ايـن در           ً  كه تقريبـا   ،)1386، پور تقي( نويسي ايران سرگذشت داستانو ) 1388

 ايـن منـابع را  كـرد و   مراجعه مينيز   اند،  داشتهتري  نظر بيش  دقتساير آثار مشابه  مقايسه با
 بـارة و در كـرد  ميتر توجه  جديتر و  اندكي بيش ،نويسي در ايران داستان ةسابق بهديد و  مي

پيرامـون ايـن موضـوع بـه      تـري  كامـل  تـر و  جـامع اطالعات   ، از اين طريق ونوشت   آن مي
  .دكر مي عرضه و ارائهمندان به اين مباحث   دانشجويان و عالقه

اي از  پـاره پيوستگي بـين  ديگر پيرامون عيب و ايراد اين كتاب آن است كه مؤلف  ةنكت
تقدم و تأخر رعايت نكرده است؛ يكـي از  ة مسئلاهميت  مطالب كتاب را به لحاظ منطقي و

جا بود كه  هنويسي است؛ ب نويسي و داستان مربوط به نسبت و پيوستگي نمايشنامه ،اين موارد
 كـرد  بررسي مينويسي را  نمايشنامه مسائل مربوط به نمايش و ،نخست، باره در ايننويسنده 
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 ميان هاي رابط و واسط زيرا يكي از حلقه؛ كرد مي فرسايي قلمنويسي  داستان ةدربار سپسو 
نويسي اسـت   نمايشنامه و نمايشنامهنوع ادبي و هنري ، نويسي در دوران معاصر نثر و داستان
 اين نكته الزم يادآوري و ذكر ،باره در اين. رود شمار مي بهنويسي ما  داستان ةمقدم ،كه درواقع
انـدكي بعـد از    قاجـار و ة در دوركـه   ،هاي مـا   نخستين نمايشنامهشكل و ساختار است كه 

 يشـنامه ج نماپنو ) 1349  ، آخوندزاده( تمثيالتمثل  ،اند شده ايران و روس نوشتههاي  جنگ
هـاي كوتـاه     شبيه داسـتان  ،به جهت نداشتن وحدت زمان و مكانويژه  به ،)1356، تبريزي(

 ،فتحعلـي آخونـدزاده  ميـرزا  هـاي   البته تعدادي از نمايشـنامه ؛ معاصر استة فارسي در دور
جا بود نويسنده بـه   هكه ب اند بلند فارسيهاي  داستان ةنيز در حد و انداز ،مشهور به آخوندف
  .كرد مي اين پيوستگي اشاره

پيرامـون تحليـل    ذكر است شايانشود و  ديگري كه در كتاب مشاهده ميو ايراد كاستي 
و تفسير تحليل    و مختصر سطحي صورت به ها، از آن برخي      ًمعموال  ؛هاست برخي از داستان

ة ؛ از جملاز اين آثار داستاني ادا نشده است برخي دربارةحق مطلب  ،اين شيوه اب واند  شده
شـوهر  رمـان  ؛ نويسي معاصر ايـران يـاد كـرد    توان از اثري بسيار مهم در داستان مي اين آثار
اين اثر ة آنچه دربار. استآن نوشته شده مطالبي در نقد    80 فحةصپانوشت  دركه  ،آهوخانم
مقطـع   با توجه به اهميت اين رمان در جا بود كه هب كافي نيست و  ، استنوشته شده مشهور 

 روا تـري بـه آن   دقـت بـيش   نويسـنده ، زدگـي  به لحاظ موضوع غرب ،40ة زماني اوايل ده
جدال بين سنت و  ةلئمس، بايد توجه داشت كه يكي از موضوعات مهم اين رمان. داشت مي

گر دو جريـان   بيان ،اين رمان ،درواقع. اي بدان نكرده است تجدد است كه مؤلف هيچ اشاره
زندگي مردم آن دوره است كه افغاني آن را در رمان خـود   ةفكري و رفتاري در صحن ةعمد

نمـاد جـدال   ، شـوهر آهوخـانم  هاي داستان  يكي از شخصيت ،هما. به تصوير كشيده است
 ،ان و پر از هوس است و در عـوض تف متجدد و يزن ،اين رمان در او .است سنت با مجدد

بـومي و  هـاي   زني است وفادار به همسـر خـويش و سـنت     ، نماد سنت استكه  ،آهوخانم
نماد مردم ايـران يـا بخشـي از    ، استداستان كه قهرمان اصلي  ،»ميران  سيد«و خود   ، اسالمي

و هـا   و فريـب عشـوه   هـاي تجـدد شـده اسـت     جاذبـه اسـير  ، مردم ايران است كه در آغاز
، بعد به كمـك همسـر خـود    اما ،را خورده استغربي هاي  هما يا همان جاذبههاي  وسوسه
  .گردد به زندگي و سنت بومي خود برمي ،آهوخانم

از مضامين عمدة جريان  ،اين مفهوم وموكول به بازسازي سنت است  ،البته اين بازگشت
كـه در آثـار انديشـمنداني چـون آل احمـد و شـريعتي و        استان فكري كشور در آن دور
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بازگشـت بـه      اصل، درخود  كه ،د و انقالب اسالميوش ديگران ديده مي و يگانشا داريوش
. را وجهة همت خود قـرار داد  امري ينچن بود،اسالمي  مند ارزش ميراثهاي بومي و  سنت

و رويكـرد نقادانـه بـه     مقلدانـه برآمده از همين رويگرداني از تجـدد   همچنين بازگشت ينا
  .استهاي اصيل بومي ايراني و اسالمي  سنت

 كهصادق چوبك است  تنگسيردرخصوص رمان بسيار مشهور  بحث، ايراد ديگر كتاب
آورده  70ة فحصـ  پانوشـت  بحث مربوط به اين اثر مهـم را در ، )نثر( معاصر ادبياتلف ؤم

فيلم  از روي اين اثر ،رژيم پهلوية در دور كههمين بس  ،درخصوص اهميت اين اثر. است
  .ساخته شده است

مؤلـف محتـرم   سفانه أاين اثر الزم به يادآوري است و متة اي كه دربار نكته  ، اين بر عالوه
از نويسـندگان   فضل تقـدم رسـول پرويـزي    موضوع  ، اي نكرده است پيرامون آن هيچ اشاره

به نـام   دار وصله شلوارهاية كه كار او در مجموع  ، عاصر درخصوص اين اثر استمشهور م
درحـالي كـه   . صادق چوبـك اسـت   تنگسيررمان ة زمين پيش ،)1357، پرويزي( »شيرمحمد«

كـه يكـي از    چنـان ؛ انـد  كـرده مهم توجـه   به اين موضوع ،ديگر پژوهشگران و منتقدان ادبي
اي بـراي آفـرينش    زمينـه « :هاي او كه نوشته يادآوري كرده است باره در اين پژوهندگان ادبي

طـور   بـه  درحـالي كـه   .)108 ،8: 1366  ، يعابـدين (شد » صادق چوبك ةنوشت تنگسيررمان 
رمـان صـادق چوبـك    توان گفت كـه   مي همانند يكي ديگر از پژوهندگان آثار ادبي ،تر دقيق

همـان داسـتان   «: و چوبـك  زي اسـت رسول پروي» شيرمحمد«رونوشتي از داستان ، درواقع
  ). 85  :1383، تسليمي(» دار و به رمان مبدل كرده است از رسول پرويزي را كش ‘شيرمحمد’

براي توجيه شباهت بـيش از  ، گران آثار چوبك از تحليل هرچند كه برخي  ، با اين حال
رمـان   ةانـد كـه نويسـند    گفتـه صـادق چوبـك    بين دو اثر داستاني رسول پرويزي وة انداز

جنـوب و بوشـهر    ةداستان آن رمان را از خـاطرات و ذهـن جمعـي مـردم منطقـ     ، تنگسير
از جهت موضوع داسـتان    ، اقتباس به لحاظ تقليد و شباهت دو اثر اما، بازسازي كرده است

فرق اين دو داسـتان در ايـن اسـت كـه      فقطاست و  ناپذيرو طرح و پيرنگ و حادثه انكار
هـاي   نوشـته  ، امـا گونه اسـت  كوتاه و نيز تاحدودي گزارش يداستانرسول پرويزي  ةنوشت

هاي رمان خود را با مختصر تغييـري از   چوبك حتي بعضي از جمله«و    رمان است چوبك
و بـا توجـه   جهت  بدين. )125: 1380، مهرور(» هاي رسول پرويزي نقل كرده است نوشته

تاريخي رمـان   ةزمينسابقه و  داري به امانتلحاظ  الزم بود كه چوبك به، به مسائل يادشده
ضـروري اسـت   ، همچنـين  .كرد مي رمان خود را مشخصمنشأ  ومأخذ  ه،كرد خود اشاره 
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ي نويسـندگان  ها و اقتباسها  به اين پيوستگي زنند مي ادبيات معاصر قلمة محققاني كه دربار
و هـا   نـوع از اقتبـاس   ايـن  ديگر توجه كنند و خوانندگان آثار خود را در جريـان  به آثار يك

  .قرار دهندها  انتحال       ًاحيانا 
قصه و داستان اسـت  مفهوم بحث مربوط به ، توان گرفت عيب ديگري كه از اين اثر مي

پـاراگراف   مؤلـف در ، بر ايـن  عالوه. صورت ناقص گزارش شده است به ،21 ةفحصكه در 
درخصـوص   ،و در اين بخش درستي استفاده نكرده است به» متأخر«از لفظ  ،22 ةفحص اول
  :نويسد مي قصه و داستانة سابق

هـاي منظـوم و منثـور فراوانـي      بـه قصـه   ،در ايران نيز طي دوران پـيش و پـس از اسـالم   
كـه اصـل آن هنـدي    ( هزار و يك شـب ، هاي اساطيري شاهنامه قصهازجمله  ؛خوريم برمي
، نامـه  ابومسـلم ، وزنامـه فير، نامـه  داراب، سمك عيار: آثاري چون ،و در قرون متأخر) است

  ... و شبستري كرد حسين، نامدار ارسالن امير، اسكندرنامه

هـايي   ها با توجه به لفظ متأخر اين است كـه داسـتان   اين عبارتة مطالعخواننده با تلقي 
اميـر  هماننـد داسـتان   ، اسـكندرنامه  و نامـه  ابومسلم، فيروزنامه، نامه داراب، عيار سمكچون 

انـد كـه    سال اخير نوشته شـده  150در همين  ،شبستري حسين كردو داستان  ارسالن نامدار
  .زماني بسياري استة و بين اين آثار فاصل گونه نيست اين  ، درواقع

، اصـطالحي قصـه   معاني لغوي ومؤلف در اين گزارش اجمالي خود پيرامون ، همچنين
 كـم  دسـت . ذكر نكرده اسـت   ، باشد مفيد درخوري كه براي دانشجويان ادبيات فارسية نكت  
اند،  اين زمينه مطرح كرده از مطالبي كه برخي از محققان در، براي آشنايي مخاطبان  جا بود  هب
 )23 -  17: 1376، ملبوبي( قرآن قصص از نو تحليلي باره كه در اين، كرد ميدر كتاب استفاده   

  .حيطه باشداين مفيد در هاي  شايد يكي از كتاب
درست و دقيـق نشـده    اي اشاره نويسي قصه و داستان ةپيشين به ،در اين كتاب ،همچنين

 كريم قرآن ويژه بهو  انجيل، توراتهاي مقدس و آسماني چون  كتاب جا بود كه از هب است و
هـاي مهمـي از    ؛ درحالي كه بخششد مي يكي از منابع محل الهام آثار داستاني بحث منزلة به

 وانبيـا و ديگـران اسـت     ةمربوط به قص كريم   قرآنهاي مقدس و ازجمله  مطالب اين كتاب
اسـت و  حكـيم  خداونـد  ، كـريم قرآن  هاي گو بنابر آيات و سوره اولين قصه ،توان گفت مي

 )ع(  آدمداسـتان آفـرينش حضـرت    ، نقل كـرده اسـت   قرآناي كه خداوند در  نخستين قصه
 و«: فرمايد مي باره اينمبارك بقره در ة سور 30ة در آي ،كريم قرآنكه خداوند در  چنان؛ است

  ).29: 1376 ،جعفري(» خليفه االرض في جاعل اني للمالئكه ربك قال اذ
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به قصـه و داسـتان    ،بسياري از گويندگان مسلمان، هاي قرآني بر اساس قصه، همچنين
 تـر  بـيش  ،كـريم  قـرآن از تأسي به  ،همچنينو  )12 :1378، جعفريان( داشتندتوجه جدي 

ها تـوجهي   كه مؤلف بداناند  در آثار خود بهره بردههاي بسياري  ها و قصه داستاناز  ،اعرف
  .نكرده است

جا بود كـه   هب، آموزشي دارد ةاين اثر جنب جا كه از آنايراد ديگر اين كتاب اين است كه 
 آورد ميمطروحه مباحث مون اي پيركل اي هنتيج، داستانيدر پايان بخش نثر  كم دست ،مؤلف

، داد مـي  ارائه، اند زبان و ادبيات فارسية دانشجويان رشت شانتر بيشكه  ،و به مخاطبان خود
  .آموزشي را انجام نداده است كمكچنين كار پسنديده و  اما

  
  گيري و پيشنهادها  نتيجه. 5
ادبيات معاصر ايران است كـه در   ةزمينشده در  تأليفازجمله آثار  )نثر( يرانمعاصر ا ياتادب

داراي ايجاز غيرمخل نيز است كـه از ايـن نظـر بـا      ،است كه از جامعيت برخوردار عين اين
حجم مطالب بسـيار در الفـاظ    ةارائبه لحاظ ، شده تعريفاهداف آموزشي صحيح و كارآمد 

معاصـر   ةدورقي از آثار منثور گزينش خوب و دقي ،در اين اثر ،همچنين. منطبق است ،اندك
، نثر معاصر فارسي درخصوص نثر داستانيهاي  بهترين نمونه، صورت گرفته است و درواقع

. ايـن اثـر ارائـه شـده اسـت      در ،نثر كاريكلمـاتور و انـواع ديگـر آن   ، ادبي نثر، نويسي مقاله
انقـالب  ة بـه دور نويسنده از آثار داستاني و انواع ديگـر نثـر فارسـي مربـوط     ، اين  بر   افزون

در بين آثـار         ًتقريبا  ذكورآورده است كه از اين نظر نيز كتاب ممطالبي اسالمي در اين كتاب 
  .نظير است كم ،نظير نباشد  اگر بي، خود همشاب

  :كنيم ميچند نكته را پيشنهاد شدن كتاب ربهت براي
كتـاب  صواب آن است كه مطالب فصل هشتم تا سيزدهم كتاب در آغاز فصل پنجم  .1

  ؛نثر داستاني توجه شود ةمقدم مثابة به ،آورده شود و به اين بخش
 قـرار گيـرد؛  نويسي  نويسي نيز پيش از جريان داستان بايسته است كه بخش نمايشنامه .2
در  ،و همچنـين اسـت  نويسـي   نمايشـنامه    ،قاجاريه با نثر داستاني ةدوراتصال نثر  ةحلقزيرا 
پيرامـون   مهـم  ةنكتـ مؤلف بـه ايـن   . تشابايد توجه د نويسي هسفرنامبه سفرنامه و  باره اين

 علتبهترين  .توجهي نكرده است ارتباط نوع نثر نمايشنامه و سفرنامه با نثر داستاني معاصر
ها و  داستان تر بيشاين نكته است كه  نويسي و نثر داستاني سفرنامهسفرنامه و  نثر ارتباط بين

در زمان  ،همچنين قاجاريه و حول و حوش مشروطه و ةدوردر  ،هاي نخستين فارسي رمان
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، يا مراغه( بيك ابراهيم ةنام سياحتهايي مثل  داستان ؛اند در قالب سفرنامه ارائه شده، مشروطه
ــيكــه ...  و) 1356، طــالبوف( المحســنين مســالك، )1353 ــن نويســندگان شــك ب ــه  ،اي ب

، شـيرازي ( مسـير طـالبي  و ) ق 1295، جزائـري  شوشـتري ( العـالم  ةتحفهايي چون  سفرنامه
  .اند توجه داشته، لندني  معروف به ابوطالب خان ،)1352

                              ً         نويسي در اين نكتـه اسـت كـه معمـوال       اتصال نثر داستاني با نثر سفرنامه ةحلق  ، درواقع
به مجاز و اغـراق و   ،اي مطالب  خود در نقل و گزارش پاره ةنوشتها در   نويسندگان سفرنامه

، و تخيـل  مجـاز  ئلةمسـ بـه  وجـه  تكنند و همين   اي مي  توجه ويژه  ، ز تخيلو ني نمايي بزرگ
 بـاره  در ايـن  كه شيخ اجل سعدي شيرازي  كند؛ چنان  داستان نزديك مينوع ها را به   سفرنامه

دهد و  مي كند و خوانندگان آثار خود را بدان توجه مي به اين موضوع اشاره در اثر خود  ، نيز
  :گويد  ميباره  ايندر 

 ديــده بســيار گويــد دروغجهــان  خواهي از من شنواگر راست مي
  )80: 1385همايون كاتوزيان، (

در  ويـژه  ، بـه آفـرين  نثري نقـش  منزلة جاي بحث پيرامون نثر فلسفي به ،در اين كتاب .3
خالي است و بايسته اسـت كـه مؤلـف محتـرم در     ، فكري عميقهاي  با مايه طنز ادبي ةزمين

 كم دستازجمله الزم است . هايي از اين نوع نثر همت ورزد به آوردن نمونه ،بعدهاي  چاپ
طنزآميزي كه درخصوص مسائل و مباحث فلسفي چاپ و منتشر شـده  هايي از كتاب  نمونه  

انتخاب ) 1379، عطارپور( مو الي درز فلسفهمثل سائر  تحت عنوان زيبا و  ، و موجود است
بـر ارزش و غنـاي كتـاب نيـز      همچنـين و  شودتر آشنا  نثر بيشتا خواننده با اين نوع  شود

 .افزوده شود
  
  منابع

  .قرآن كريم
  .سينا ابن: تهران، بين جام جهان. )1349( محمدعلي، اسالمي ندوشن

 .اختران :تهران، مشروطيت عصر روشنفكران ايران در. )1386( اهللا لطف، آجداني
  .اختران :تهران، ايرانية مشروط. )1382( ماشاءاهللا، آجوداني

داغي، بـه كوشـش بـاقر مـؤمني،      ميرزا جعفر قراچه ة، ترجمتمثيالت .)1349(آخوندزاده، ميرزا فتحعلي 
 .انديشه :تهران

  .پژوهش فرزان روز نشر: تهران، تجددة ايرانيان و انديش. )1375( جمشيد، بهنام
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 .جاويدان :تهران، دار شلوارهاي وصله .)1357( رسول، پرويزي
  .آينده :تهران، به كوشش حميد صديق، پنج نمايشنامه .)1356( ميرزا آقا، تبريزي
  .اختران :تهران، هايي در ادبيات معاصر ايران داستان  گزاره .)1383( علي، تسليمي

 .مگستان :تهران، نويسي ايران سرگذشت داستان .)1386( تقي، پور  تقي
 .هنري سازمان تبليغات اسالمية حوز: تهران، قرآنة قصبررسي هنري بهترين . )1376( حسينعلي، جعفري
  .دليل: تهران، ايران خوانان در تاريخ اسالم و قصه. )1378( رسول، جعفريان
  .جاويدان :تهران، تنگسير .)1356( صادق، چوبك
  .127 ش، 12 س، وحيدة مجل، »مشروطه واژة پيرامون سخني«. )1353( عبدالهادي، حائري
ـ   انديشههاي  نخستين رويارويي. )1367( عبدالهادي، حائري  تمـدن بـورژوازي غـرب   ة گران ايران بـا دو روي
 .اميركبير: تهران، )استعمار، كارشناسي(
و هـا   انديشـه ، هـا  هـايي تـاريخي پيرامـون چهـره     پژوهش( جهان اسالم ايران و. )1368( عبدالهادي، حائري

 .آستان قدس رضوي: مشهد، )ها جنبش
  .نشر روزگار :تهران، ادبيات معاصر ايران نثر، )1388( محمدرضا، روزبه
  .اميركبير: تهران، 2 ج، نقد ادبي. )1361( عبدالحسين، كوب زرين

حيـدرآباد  (هندوسـتان  ، حسين طهراني به اهتمام ميرزا، العالم ةتحف .)ق1294( عبداللطيف، جزائري شوشتري
  .شوكت االسالم :)دكن
  . هاي جيبي بكتا :تهران، به كوشش حسين خديوجم، طالبي مسير .)1352( ميرزا ابوطالب خان، شيرازي
  .شبگير :تهران، مسالك المحسنين .)1356( عبدالرحيم، طالبوف
  .تندر  : تهران، 1 ج، ايران نويسي در صد سال داستان .)1366( حسن، عابديني
  .انتشارات آن :تهران، الي درز فلسفه مو .)1379( اردالن، عطارپور
 .انديشه :تهران، بيك مابراهي ةسياحتنام .)1353( العابدين زين، اي  مراغه
  .اميركبير: تهران، تحليلي نو از قصص قرآن. )1376( محمدتقي، ملبوبي
 .تيرگان  : تهران، ديدگاه سبك و ساختار بررسي داستان امروز از .)1383( زكريا، مهرور
  .اميركبير: تهران، 1 ج، گرايي شناسي غرب جامعه. )1361( محمد  علي، نقوي

  . ديگر: تهران، ادبيات داستاني در ايران از روزگار باستان تا مشروطه .)1388( سعيد، وزيري
  .مركز :تهران، سعدي شاعر عشق و زندگي .)1385( علي  محمد، همايون كاتوزيان

  



 

  


