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Abstract 

Long after the creation of the first Persian novels and short stories, research works 

were created in connection with these works of fiction. In this study, the method of 

historiography of the first history of fiction (ie “The History and Evolution of 

Modern Iranian Literature and The Founders of Modern Persian Prose”) that have 

been published abroad at the same time has been investigated. In this article, with a 

descriptive-analytical approach and based on the components that the authors of this 

research have considered for the type of literary history, the discourse of these two 

works has been studied. The results show that Alavi and Kamshad studied literary 

works without being influenced by the ideology of the government of the time and 

with the aim of finding two-way links between literature and current political events. 

Of course, they have their drawbacks; structural weaknesses in the arrangement of 

materials, not addressing the literary style of works and not analyzing the literary 
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and artistic aspects of literary works, using second- and third-degree sources, basing 

on selections of previous critical works are among these weaknesses, often due to 

distance from institutional contexts and contexts are related to literary works, which 

has caused significant damage to these two histories of literature. 
Keywords: History of Literature, Criticism, Fiction Literature, Method of 

Historiography. 
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  479 -  457 ،1400 آذر ،9 شمارة ،21 سال )،پژوهشي ـ علمي مقالة( علمي نامة ماه

  كتاب دو نگاري ياتادب تاريخ شيوة مقايسة و نقد
   ايران جديد ادبيات تحول و تاريخ
  فارسي جديد نثر گذاران پايه و

  *مساعد مهري
  **پور حسام سعيد

  چكيده
 بارةدر پژوهشي آثاري فارسي، كوتاه هاي داستان و ها نارم نخستين آفرينش از پس ها مدت
 هاي ادبيات تاريخ نخستين نگاري تاريخ شيوة ،پژوهش اين در آمد. وجود به داستاني آثار اين

 جديـد  نثـر  گـذاران  پايـه  كتـاب  و ايـران  نوين ادبيات تحول و تاريخ كتاب يعني( داستاني
 بـا  ،مقاله اين در است. شده بررسي ،اند يافته انتشار كشور از خارج در زمان هم كه ،)فارسي

 گونـة  بـراي  پژوهش اين نگارندگان كه هايي مؤلفه براساس و تحليلي ـ توصيفي رويكردي
 دهـد  مـي  نشـان  نتـايج  است. شده بررسي اثر دو اين گفتمان ،دان فتهگر  نظر در ادبيات تاريخ
 پيونـدهاي  يافتنِ هدف با و وقت حاكميت ايدئولوژي از پذيريتأثير بدون كامشاد و علوي
كـار ايـن    البتـه  .انـد  كـرده  بررسـي  را ادبي آثار ،روز سياسي رويدادهاي و ادبيات ةدوسوي

  ييها كاستي با شك بي خود، اثر نگارش براي دقيق يطرح و الگو نداشتن دليل بهنويسندگان 
ــم ــت. راه ه ــعف اس ــاختاري ض ــنشچ در س ــب، ي ــتن مطال ــوي نداش ــاص الگ  در خ
 ادبـي،  آثار هنري و ادبي جنبة نكردن تحليل و آثار ادبي سبك به نپرداختن نويسي، حال شرح

 مبنـاقراردادن و  سـوم،  درجـه  و دوم درجـه  منابع از استفاده ها، مؤلفه برخي ساختارمندنبودن
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 و بافت از دوري علت به اغلب كه هاست ضعف اين ةازجمل پيشين انتقادي آثار هاي گزينش
 دو ايـن  به گيري چشم آسيب مسئله ايناند و  روي داده ادبي آثار با مرتبط نهادي هاي زمينه
 است. ساخته وارد ادبيات  تاريخ

  .نگاري تاريخ شيوة ادبيات، تاريخ نقد، داستاني، ادبيات ها: دواژهيكل
 

  مقدمه .1
 بر منتقدان است. داشته رواج زمين مشرق در ديرباز از داستاني هاي روايت و پردازي داستان

 هاي زبان در يابد، دست سابقه بي جايگاهي به اروپا در رمان كه آن از تر پيشكه  باورند اين
 از شرقي دانشمندان دارند مي اظهار چنين هم است. داشته گيري چشم حضور عربي و فارسي
 را روايي صورت خود هاي آگاهي و اندرز و پند بيان براي فرهنگ اين اعصار نخستين
 ،رو ازاين .)88 :1366 بااليي( نباشد بار كسالت خوانندگان براي مطالبشان مطالعة تا برگزيدند

 سياسي هاي گونيگر د البته آورد. شمار به ايران در يجديدكامالً  بياد نوع را رمان توان نمي
 موجب ،هترجم و مطبوعات توسعة ،آن درپي و چاپ صنعت ايجاد يعني قاجار، دورة در

 شكل غرب از پيروي به امروزي هاي رمان نخستين و شد غرب ادبيات با گسترده آشنايي
 در و حاشيه در آثاري كوتاه، هاي داستان و ها نارم نخستين آفرينش از پس ها مدت فت.گر 

 نظريه، نقد، صورت به را مختلفي آثار منتقدان آمد؛ وجود به داستاني آثار اين با ارتباط
 كتاب، گوناگون انواع در و نگاشتند متفاوت هاي شيوه و ردهارويك با ... و ،ادبيات تاريخ
 ادبيات زمينة در كه هايي ادبيات  تاريخ اولين ،مقاله اين در .ساختند منتشر نامه پايان و ،مقاله

 حسن از فارسي جديد نثر گذاران پايه :شود مي نقد و بررسي اند شده تأليف فارسي داستاني
 هاي كتاب نخستين كتاب دو اين .بزرگ علوي از ايران نوين ادبيات تحول و تاريخ و كامشاد
 زمان هم تقريباً هردو و كرده بررسي را فارسي معاصر داستاني ادبيات كه هستند ادبياتي تاريخ
 اند. يافته انتشار كشور از خارج در

  
  پژوهش هاي پرسش 1.1
 چگونـه  اثـر  دو ايـن  نگـارش ة وشـي  :هاست پرسش اين به گفتن پاسخ درصدد پژوهش اين

 هـاي  جريان دارند؟ هايي تفاوت و ها شباهت چه چيست؟ ها ن آ قوت و ضعف نقاط است؟
   ند؟ا كدام آثار اين بر گذارتأثير
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  تحقيق روش 2.1
 انـواع  و دهنـد  مـي  ارائـه  ادبيـات  تـاريخ  از جامعي تعريف ابتدا نگارندگان ،پژوهش اين در

آنـان   سـازند.  مـي  مطرح دارند خود آثار تأليف در دبياتا تاريخ مورخان كهرا  رويكردهايي
 بپردازنـد؛  هـا  ادبيـات  تـاريخ  نقـد  بـه  ها ن آ براساس كهگيرند  مي  نظر در را هايي مؤلفه سپس

 بنـدي،  تقسـيم  روش مؤلـف،  انگيزة و جايگاه اثر، ظاهري خصوصيات چون هم هايي لفهؤم
 اوضـاع  تحليـل  روش نويسـي،  حـال  شـرح  روش گـزينش،  نـوع  منابع، از گيري بهره روش

 هـا  مؤلفه اين ،پژوهش اين در اثر. زبان و ،نگارش نوع قدرت، و ايدئولوژي نقش اجتماعي،
 نقـاط  آثـار  تحليل و نقد با و شوند مي بررسي اثر دواين  در تحليليـ   توصيفي رويكردي با

 هاي ادبيات تاريخ نخستين عنوان به اثر دو اين هاي تفاوت و ها شباهت و ها ن آ قوت و ضعف
  شود. مي مشخص داستاني ادبيات

  
  تحقيق پيشينة .2

 هـاي ادبيـات تاريخ ةمقدم در )1341( براون ادوارد و ،)1337( اته هرمان ،)1312( فروزانفر
 دربـارة  گـذرا  بسيار ،خود آثار از هايي بخش در )1374( كوب زرين و )1316( بهار و خود
 شـيوة  خـود   )1382(ة مقال و )1387( كتاب در فتوحي چنين هم .اند كرده بحث ادبيات تاريخ
 پيشينة به نيز )1391( سارلي ناصرقلي است. كرده بررسي كلي طور به را نگاري ادبيات تاريخ

 مسـعود  ،بـراين  عـالوه  اسـت.  پرداختـه  ادبيـات  تـاريخ  بندي دوره فلسفي و فكري بنيادهاي
 نـــوين رويكردهـــاي خـــود پـــژوهش در )1398( شـــاكري عبدالرســـول و فرهمنـــدفر

 ايـن  بـه  هنـوز  ايـران  در كـه  انـد  داده نشـان  و كرده بررسي را غرب در نگاري ادبيات تاريخ
 از كـدام  هيچ در ،شود مي مشاهده كهطور همان است. نشده خاصي توجه جديد رويكردهاي

 اند شدهن  بررسي و نقددقت  به نگاري ادبيات تاريخ موجود هاي مؤلفه يادشده هاي پژوهش اين
 فارسـي  زبـان  موجـود  هـاي  ادبيـات  تـاريخ  بررسـي  و مطالعـه  بـا  )1389( زرقاني كه اين تا

 بودن ازجمله ،دارد وجود كلي طور به ايران در نگاري ادبيات تاريخ سنت در كه را هايي كاستي
 ... و ،بينـامتني  روابـط  به توجهي كم ،منثور ادب تطور به توجهي كم شناسانه، جريان رويكرد
 گفتمـان ( معاصـر  هـاي  گفتمان تأثير )1394( گردي پژوهشي در وي چنين هم دهد. مي نشان
 نظـري  مباني از فتهگر بر  ن آ ديدگاه كه چپ گفتمان و دارد ايشگر  ناسيوناليسم به كه راست

 نيز پژوهش دو اين در است. كرده بررسي امروز نگاري ادبيات تاريخ بر را است) ماركسيسم
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 اند؛ شده بررسي دارد وجود ما نگاري ادبيات تاريخ سنت در يكل طور به كه هايي كاستي فقط
 ميرعابـديني  كار به توان مي فقط دارند پيوند داستاني ادبيات با كه آثاري بررسيزمينة  در اما
 ادبيـات  هـاي  نگـاري  تـاريخ  بـه  ها ن آ در كه مقاله هشت به فقط نيز وي .كرد اشاره )1396(

 مقاالت است. هكرد گذرا و كلي نگاهي ها، آن هاي مؤلفه به توجه بدون اند، پرداخته داستاني
 ايـن  از يـك  هيچ در ولي ،است شده نگاشته انتقادي ارآث اين از برخي نقد در نيز اي پراكنده
 كـدام  هـيچ  و اند نشده بررسي و نقد محتوا و ساختار جنبة از داستاني هاي ادبيات تاريخ آثار،
  اند. نكرده بررسي را داستان حوزة در نگاري ادبيات ريختا هاي مؤلفه جدي و دقيق طور به

 انتقادي آثار تحليلي ـ توصيفي رويكرد با كه آثاري مقاله، هدف و موضوع به توجه با البته
 اشـاره  هـا  ن آ بـه  جـا  ايـن  در كـه  گيرند مي قرار كار اين الگوي و پيشينه ند،كن مي بررسي را
 توصـيفي  شناسـي  كتاب نخستين ،پژوهي سعدي فرهنگ تأليف با )1380( لي حسن :شود مي

 پـور  حسـام  همكـاري  بـا  گـر   پـژوهش  همين، ازآن پس نوشت. ادبيات حوزة در را تحليلي
 ايـن  در كـه  تحقيقي روش نگاشت. را پژوهي خيام توصيفي ـ تحليلي شناسي كتاب )1389(

  شد. گردي هاي شناسي كتاب تأليف براي الگويي بعدها بود  شده فتهگر  كار به ها شناسي كتاب
  

  لهمسئ بيان .3
 سير دهد، نشان زمان خط در را تحول روند« كه است اي گونه به  ادبيات تاريخ ،فتوحياز نظر 

 ةسازند هاي فرم داخلي نيروهاي و دروني عناصر كند، بررسي را جامعه هنري ذوق گونيگر د
 فتـوحي ( »دهـد  نشـان  را هـا  التباس و كشف و ها باساقت و اخذ كند، تحليل را ادبي هاي فرم

 آثار رهايثّأت و تأثير و پيوند بررسي ادبيات تاريخ ةوظيف نيز تودروفاز نظر  .)36- 35 :1382
 طـور  بـه  را ها ن آ و دهد خيصتش را بينامتني روابط بتواند بايد منتقد و است ديگر يك بر ادبي
 تغييـرات  ةمطالع را ادبيات تاريخ ةوظيف ايانگر ساختار دهد. ارائه خود ادبيات تاريخ در دقيق
 كه ،تغيير قوانين كردن مشخص و ،درزماني و يزمان هم صورت به ادبي ژانرهاي بررسي ادبي،

 توان مي ،بنابراين .)180 :1379 تودروف( دانند يم ،شود يم گريد ةدور به دوره يك از گذار به
 و كنـد  مـي  بررسـي  هـا  دوره تمـام  در را ادبي آثار گونيگرد و تحول سير ادبيات تاريخ گفت

 هـاي  ديـدگاه  براسـاس  را هـا  ن آ و مشـخص  را هـا  ن آ شـناختي  زيبـايي  و سبكي هاي ويژگي
در  چنـين  هـم  كند. مي نقد ... و ،تاريخ معناشناسي، شناسي، روش شناسي، جامعه شناسي، زبان
 شـود.  مـي  بررسـي  و تحليـل  ادبيات بر مؤثر بيروني و دروني عواملادبيات  هاي تاريخ كتاب
  كند. بررسي داستاني آثار در را ها مؤلفه اين كه است ادبياتي تاريخ نيز داستاني ادبيات تاريخ



 461   )پور حسام سعيد و(مهري مساعد  ... نگاري ادبيات مقايسة شيوة تاريخنقد و 

 

و  تحليلـي،  توصـيفي،  انتقادي، هاي روش است؛ متفاوت نويسي ادبيات تاريخ هاي روش
 برشـمرده  را نويسـي  ادبيـات  تـاريخ  هاي روش انواع نيز فتوحي ان).گردي مطالب نقل( نقلي
 بررسـي ( تحقيقـي  _ اي تـذكره  روش آثـار)،  و نامـه  زنـدگي  بررسي( اي تذكره روش است؛
 روش ادبـي،  بـا  سياسـي  اجتمـاعي  تاريخي تركيبيِ روش آثار)، گذاري ارزش و نامه زندگي
ــان ــل بررســي روش شناســي، جري ــي عوام ــات درون ــي( ادبي ــي ســنت يعن  عناصــر و ادب
 تمركـز  ونـي ربي عوامل بر كه است ادبي تاريخي تركيبي روش با درتقابل كه شناختي زيبايي
 خـاص)  مقطـع  يـك  بررسي( مقطعي بررسي روشو  ادبي، هاي گونه بررسي روش دارد)،

 بنـدي  جمع اين به گوناگون آثار بررسي با پژوهش اين نگارندگان .)44- 43 :1382 فتوحي(
 را ادبيات تاريخ كتاب يك گوناگون هاي جنبه توان مي خاص، مؤلفة چند كمك به كه رسيدند

 و نقـد  هـا  مؤلفه همين براساس يادشده داستانيِ ادبيات تاريخ دو، درادامه كرد. بررسي و نقد
  شود: مي بررسي

  

 نگاري ادبيات تاريخ هاي مؤلفه .4

  انتشاراتي هاي ويژگي و اثر ظاهري خصوصيات 1.4
 Geschichte und Entwicklung der Modernen Persishenيآلمـان  باعنوان علوي بزرگ كتاب

Literature ( فـرالگ  آكـادمي  در )ش 1344( م 1964 سال درVerlag(  شـد.  منتشـر  بـرلين 
 و تـاريخ  عنـوان  با ،1386 سال در سال چهل از پس را كتاب اين شالچي اكبري اميرحسين

 عنـوان  كـرد.  منتشـر  نگـاه  انتشارات در صفحه 390 در و ترجمه ايران جديد ادبيات تحول
ــاب اصــلي ــه اســت Modern Persion Prose Litrature كامشــاد كت  م 1966 ســال در ك

 در را كتـاب  اين سال چهل از پس نيز كامشاد يافت. انتشار كمبريج دانشگاه در )ش   1345(
 كتـاب  دو هـر  كـرد.  منتشر ني نشر در صفحه 315 در و ترجمه فارسي زبان به 1384 سال
 كتاب نوع به باتوجه رسد مي نظر به كه ستمقوا جنساز  هردو جلدهاي و نددار رقعي قطع
 قطـع  ،ها كتاب بودن حجيمبه  باتوجه و شود مي مراجعه آن به پيوسته و است ادبيات تاريخ كه

 نشـان  كامشاد كتاب جلد روي طرح بررسي باشد. تر مناسب گالينگور محكم جلد با وزيري
 اين اما ،است) كرده ترسيم كاله يك دار كاله »آ« براي( است خالقانه تصوير چهگرا دهد مي

 »آ« حـرف  گفـت  بتوان فقط تأمل نهايت با شايد .ندارد داستاني نثر به ربطي چندان تصوير
 نهگر و است؛ فارسي داستاني نثر آغازكنندگان دربارة هم كتاب اين و الفباست آغازين حرف
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 تصـوير  رسـد.  مي نظر به مناسب الفباآموزش  هاي كتاب جلدروي  براي تر بيش تصوير اين
 ماشـين  آيـا  :اسـت  و پرسـش برانگيـز   تأمـل درخور بسـيار  نيـز  علـوي  بـزرگ  كتاب جلد

 ،كتاب كل موضوع ةدهند نشان تواند مي قديمي مينياتور تصوير يك و قديمي نويسي حروف
 شـرايط  ارتباط بررسي به فقط كه كتابي هم آن ،باشد »معاصر فارسي ادب تحول سير« يعني
 موضـوع  و تصـوير  بين مناسبي ارتباط توان نمي ،بنابراين ؟است پرداخته ادبي آثار با جامعه
 نـام  ازآن پـس  و است آمده صفحه باالي در بزرگ قلم به نويسنده نام چنين هم يافت. كتاب
 در اسـت  نكرده مطالعه را كتاب كه مخاطبي شود مي موجب. اين كار است شده ذكر كتاب
كـرم كـه    و سـفيد  هاي رنگ البته است. علوي بزرگ دربارة كتاب اين كندتصور  اول لحظة
 اثـر  دو ايـن  بـراي  كه قلمي رسد. مي نظر به نواز چشم استشده  انتخاب  ها كتاب جلد براي

 اسـت.  كافي و نيز مناسب صفحات حاشية و سطور بين فاصلة و مناسب است شده استفاده
  است. مناسب نيز ها كتاب اين براي شده استفاده كاغذ جنس

  

 مؤلف جايگاه 2.4

 و خـوانش  بـه  ازآن پـس  و كـرد  آغاز را غرب ادبي آثار مطالعة جواني آغاز از علوي بزرگ
 جديـد  و كهـن  ادب بـا  كـم  كـم  و آورد روي فارسي ادبيات نثر و نظم ةبرجست آثار بررسي

 در ايـران  نـوين  ادبيـات  رسمـد  چنـين  هـم علوي  كرد. پيدا خوبي نسبتاً آشنايي سرزمينش
 ،هـا  آن از تـر  مهـم  و ،آلمـاني  بـه  فارسـي  زبان از ادبي آثار مترجم آلمان، همبولدت دانشگاه
 ارتبـاط  داسـتان  ةرصـ ع بـا  و بـود  فارسي ادبياتدر  سبك صاحب و برجسته ينويس داستان
 شده موجب وي اجتماعي و سياسي هاي شايگر  و ها دغدغه ،ها براين افزون داشت. مستقيم

 اطالعـات  هـا  زمينـه  اين در همواره و نماند دور اش جامعه شرايط و ،سياست تاريخ، از بود
 بـه  دست بتواند ها آن طريق از كه داشت جامعي نسبتاً اطالعات ،بنابراين ،كند كسب اي تازه
 گويـد:  مي جايگاهش دربارة علوي بزرگ خود كند. بررسي را ايران نوين ادبيات و ببرد قلم

 ديـده  خـويش  چشـم  به خود دوره اين در را ادبيات پيشرفت و گسترش من كه ييجا آناز«
 كـه  بـراون  جلـدي) چهار( چهارپوشـي  ادبيات تاريخ بر چيزي توانم مي كه داشتم باور بودم،
 .)25 :1386 علوي( »بيفزايم درآمده 1924 سال در اش پاياني بخش

 براي كه آن از پيش وي .است متفاوت اندكي ادبيات تاريخ مؤلف عنوان به كامشاد جايگاه
 ادبيـات  ةزمينـ  در اي ويـژه  تخصـص  شود، دعوت كمبريج دانشگاه به فارسي زبان تدريس
 بود. نفت شركت كارمند و حقوق ةرشت التحصيل فارغ او است. نداشته معاصر نثر و فارسي
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 ازدپـرد  يم فارسي ادبيات و زبان ةرشت در صيلتح به تدريس، با زمان هم كمبريج، در كامشاد
 از يكـي  لـوي  نگـارد.  مـي  را خـود  ةرسـال  لـوي  روبـن  چون اي برجسته استادان زيرنظر و

 فارسي ادبيات تاريخ بر درآمدي مختصر عنوان با كتابي و است بريتانيايي ةبرجست شناسان ايران
)1955( )Persion Literature: An Introduction( بنا چنين هم است. كرده منتشر زمينه اين در 
 هـاي  كالس در اش هرسال نگارش از پيش ماه شش او اش، مصاحبه در كامشاد خود ةگفت به
 اثـرش  نگـارش  بـه  منتقدانـه  نگـاهي  بـا  بتواند تا است كرده مي شركت ليدي پروفسور نقد

 كتـاب،  نگـارش  از پـيش  هـاي  سـال  در نويسنده ،كلي طور به .)17 :1385 كامشاد( بپردازد
  است. نداشته فارسي معاصر نثر با نزديكي ارتباط

  
  مؤلف ةانگيز 3.4

 معرفـي  هـدف  بـا  علـوي  .است دخيل مؤلف انگيزة در پژوهش حاصل كاربرد نوع معموالً
 و وي بـه  تحقيرآميـز  يديـد  بـا  همـواره  كه آلماني كردة تحصيل افراد به ايران ادب بزرگان
 مكمـل  اثـرش  بـود  درصـدد  وي چنـين  هـم  نگاشـت.  را خود كتاب يستند،گرن مي ايرانيان
 البتـه  اسـت.  نپرداخته فارسي معاصر نثر به چندان آن در كه باشد براون ادوارد ادبيات تاريخ
 رويـدادهاي  نيـز  و ادبيات و جامعه ةسوي دو پيوندهاي بررسي را خود اصلي مقصود علوي
 كامشـاد  اصـلي  هدف و انگيزه .)25 :1386 علوي( داند مي فرهنگي پيشرفت و روز سياسي
 و خـارجي  انگـر   پـژوهش  به آن معرفي و خود روزگار تا آغاز از داستاني نثر دقيق بررسي

   است. براون ادوارد ادبيات تارخ تكميل چنين هم
  

  عناوين و كتاب و مطالب فهرست بندي، تقسيم روش 4.4
 نثر و نظم تاريخي، بندي تقسيم يك با و تاريخي رويكردي با خود، پژوهش در علوي بزرگ
 با زمان هم تقريباً ،نپرداخته فارسي نثر به فقط كتاب اين چهگر ا است. كرده بررسي را معاصر
 طـور  بـه  معاصـر  داستاني ادبيات آن در كه است ادبياتي تاريخ كتاب نخستين كامشاد، كتاب

 در چهل دهة تا مشروطه روزگار از معاصر تادبيا ،كتاب اين در است. شده بررسي گسترده
 اجتماعي و سياسي اوضاع شرح از پس ،دوره هر در و شده بندي تقسيم تاريخي ةدور چهار

 مفصـل  طـور  بـه و  جداگانـه  صورت به دوره هر نظم و نثر بر اجتماعي شرايط تأثير جامعه،
 بـا  ،نخسـت  بخـش  در :شـود  مـي  بخـش  دو شامل كامشاد ادبيات تاريخ .شده است بررسي
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 شمسـي  هجري چهل دهة تا مشروطه دورة اواخر از فارسي داستاني نثر تاريخي رويكردي
 هدايت صادق شخصيت و ،انديشه آثار، زندگي، به كامل طور به دوم بخش شود. مي بررسي

   است.يافته  اختصاص
 مـتن،  خوانش و بررسي از پيش كتاب خوانندة كه است اين در مطالب فهرست اهميت

 است شده بحث ها ن آ دربارة كتاب در كه مباحثي با ،كلي طور به مطالب فهرست ةمشاهد با
 فهرسـت  شـود.  مـي  سـردرگمي  دچـار  مخاطب نباشد، گويا مطالب فهرست گر ا .شود آشنا

 كه اند آمده سرهم پشت تيتروار عناوين و داردن بندي بخش و بندي فصل علوي كتاب مطالب
 فصـل  هـر  بايسـت  مي اثر، اجتماعي تاريخي رويكرد به توجه با كند. مي سردرگم را مخاطب
ــ   سياسـي  شـرايط  بـه  بخشي ،فصل هر آغاز در و بود مي تاريخي دورة يك مختص كتاب

 بودند. مي دوره اين ادبي مباحث بعدي هاي بخش و كرد مي پيدا اختصاص دوره آن تاريخي
 شـده  تنظـيم  مطالـب  فهرسـت اما  ،است داده مجاان را كار اين تقريباً محتوا لحاظ به نويسنده
 عنـوان  بـا  گسـترده  و مبسـوط  فصـلي  ،سـخن)  پيش( مقدمه از پس نيست. امر اين گوياي

 تا ميالدي هجدهم قرن اواخر از ،ايران اقتصادي و عياجتما و سياسي اوضاع ةدربار »درآمد«
 فصـل  اين ،درواقع نيست؛ مناسب عنوان اين رسد مي نظر به .شود مي ارائه ،مشروطه انقالب
 شـرايط  بـا  ارتبـاط  در را دوره آن ادبيات وضعيت ازآن پس نويسنده كه است كتاب نخست
 بـدون  كـه  است »انقالب پايان تا بيستم ةسد آغاز از« نيز بعد فصل عنوان سنجد. مي جامعه
 اين ميان ارتباط ».اييگر نو گشايان راه« نام به رسد مي زيرعنواني به آن زير در توضيحي هيچ
 هاي بخش نيست. آن محتواي گوياي دوم عنوان چنين هم و نيست مشخص پياپي عنوان دو

 هـايي  بخـش  »يـي اگر  مطلـق  بـا  كاريپ در نثر« و »كاريپ خدمت در شيسرا« نيعناو با بعدي
 فتنـد. گر مـي  قـرار  فصل يك در همگي درآمد، بخش با راه هم بايست مي ،درواقع كه هستند
 مناسبي بندي بخش و بندي فصل محتوا به باتوجه و هستند ترتيب همين  به نيز بعدي عناوين
 اسـت.  نكـرده  رعايت مباحث در را خاصي ترتيب نويسنده چنين هم است. فتهگرن صورت
 مربـوط  مبـاحثي  اي دوره در كه اين يا برعكس، گاهي و است نظم بر مقدم نثر مبحث گاهي

   نه. گردي اي دوره در و است داده ارائه را ادبي هاي پژوهش و مطبوعات به
 بـه  وي كتاب اصلي عنوان اللفظي تحت معني دهد مي نشان كامشاد كتاب عنوان بررسي
 نثـر  گذارانپايه عنوان كتاب، ةترجم در نويسنده خود است. فارسي مدرن ادبي نثر انگليسي
 پرداخته معاصر داستاني ادبيات به فقط كتاب اين كه درحالي ،است برگزيده را فارسي جديد
 بايسـت  مـي  كتـاب  عنـوان  رسـد  مي نظر به ،اينبنابر اند. نشده بررسي گردي نثر متون و است
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 از پـس  سـندگان ينو نيـز  كتـاب  يازدهم فصل عنوان .بود مي معاصر داستاني نثر گذاران پايه
 پرداختـه  جمالزاده) محمدعلي( دوره اين ةنويسند يك به فقط فصل اين در كه است جنگ
 تر جوان نويسندگان و است شده بررسي آثارش و علوي فقط نيز دوازدهم فصل در و شده
 مدرسـي،  تقي آذين، بهم.  ،علويبزرگ  چوبك،صادق  احمد، آل جالل يعني( جنگ از پس
 نويسندگان به چنين هم اند. شده تحليل و نقد سيزدهم فصل در ثارشانآ و افغاني) محمد علي
 داوود)، غ.( صـفا  منـوچهر  صـادقي،  بهـرام  گلسـتان،  ابراهيم ازجمله دوره اين گردي دار نام

 كيـانوش،  محمود مداري، شريعت جعفر نيا، پزشك ايرج ابراهيمي، نادر ساعدي، غالمحسين
 است. نپرداخته تر جوان شاعران از بسياري و ،قريب ايرج پهلوان، عباس فرسي، بهمن

 بندي تقسيم روش براساس كه ،نيز فارسي نثر گذاران پايه كتاب مطالب فهرست متأسفانه
 گاهي كه است اين بندي تقسيم اين مشكل .نيست گويا چندان است، شده تنظيم كتاب

 خود فتند،گر مي قرار اصلي وانعن زير در فرعي مباحث عنوان به بايست مي كه مباحثي
 و قاجار« عنوان با سوم فصل در مثالً .اند آمده مجزا فصلي در اصلي يعنوان صورت به

 عنوان با چهارم فصل و شود مي بررسي دوره اين تاريخي و سياسي شرايط ،»اصالحات
 عنوان با پنجم فصل است. قاجار نويسندگان اولين دربارة ،»نثرنويسي حيات تجديد«
 و كند مي بررسي را آن شاعران و مطبوعات و برهه اين انقالبي شرايط ،»مشروطه انقالب«

 خود پيشين فصل با بايست مي كه پردازد مي دوره همين تاريخي هاي رمان به ششم فصل
 با بررسي دهندة  نشان كه كتاب عناوين گردي با »تاريخي رمان« عنوان چنين هم شد. مي ادغام

 در كه شود مشتبه خواننده بر امر اين است ممكن و ندارد خواني هم است تاريخي رويكرد
 هشتم فصل است. كرده بررسي را رمان گونة يك و رها را تاريخي سير كامشاد بخش، اين
 فصل است. هفتم فصل ادامة درواقع پردازد، مي رضاشاهة دور نويسندگان به كه ،نيز نهم و

 1344 تا 1320 از كشور اجتماعي ـ تاريخي شرايط به ،»رضاشاه از پس« عنوان با نيز دهم
 عنوان با دوازدهم فصل ،»جنگ از پس ندگاننويس« عنوان با يازدهم فصل كه پردازد مي

 آن ادامة در بايست مي همه »تر جوان نويسندگان« عنوان با سيزدهم فصل و ،»علوي بزرگ«
  فتند.گر  مي قرار

 ةانديشـ  و آثـار  و زنـدگي  كـه  است آن بندي تقسيم كتاب اين هاي ضعف از گردي يكي
 يـك  فقط جمالزاده كه جا آناز .است شده بررسي پهلوي دوم ةدور در كامل طور به جمالزاده

 پهلـوي  دوم دورة در را آثارش باقي و پهلوي اول دورة در را )نبود يكي و بود يكي( اثرش
 كـه  درحـالي  ،اسـت  داده قـرار  دوم دورة نويسـندگان  ةجرگـ  در را او كامشاد است، آفريده
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 ايـران  نويسي داستان روند بر رضاشاه، ةدور آغاز در نبود يكي و بود يكي انتشار با جمالزاده
 و شـرح  از پـس  كامشـاد  خـود  حتـي  است. دوره همين او به پرداختن محل و گذاشته اثر

 گـام  پـيش  عنـوان  بـه  او جايگاه« گويد: مي و داند مي گام پيش را او ،جمالزاده ةدربار توضيح
 بخش در .)165 :1384 كامشاد( »است برحق و سزاوار كامالً ايران امروز ادبيات نويسندگان

 آمـده  تـاريخي  ترتيـب  بـه  او ةانديش و شخصيت و هدايت صادق آثار و زندگي ،كتاب دوم
 ت،اسـ  فتـه گر  صـورت  امـر  اين نويسنده، براي هدايتصادق  اهميت دليل به هرچند است.

 بـه  تـا  كنـيم  بررسي تاريخي سير همين در را او ةانديش و آثار و زندگي بايد رسد مي نظر به
 بـه  رسيدن براي كامشاد و يابيم دست ها گذاريتأثير و ها پذيريتأثير اين از تري عميق درك
 برنگزيده را درستي مسير نويسي) داستان در او آثار و هدايت اهميت دادن نشان( خود هدف
  است. ريخته هم به را تاريخي) ساختار( كتاب كلي ساختار نظم موضوع اين چنين هماست. 
 شده نگاشته آن در ادبي متن كه اي زمانه سياسي و اجتماعي اوضاع از اطالع چهگرا

 گرا )89 :1387( فتوحي ةگفت به و كند مي شاياني كمك متن آن درك به شك بي است
 در شوند، تبيين درست تاريخي عوامل و عطف يها نقطه و گيرد صورت دقيق ها گزينش

 آيد مي فراهم ادبيات تطور و تحول از گويا اي نقشه و مقبول تصويري كه است صورت آن
 و تفسير و درك تاريخ، روند در و خود تاريخي  جايگاه در را ادبي آثار تا كند مي كمك كه

  كند. ارزيابي
 از تعدادي كه است اين تاريخي رويكرد با بندي تقسيم كلي ايرادهاي از يكي اما
 نگاه دور زمانه اجتماعي سيسيا رويدادهاي و حوادث از را خود كه ادبي هاي جريان
 فقط نيز كامشاد و علوي هاي پژوهش در .شوند نمي بررسي بندي تقسيم نوع اين در اند داشته

 اوضاع و شرايط با ارتباط در كه است شده پرداخته معاصر داستاني ادبيات از آثاري به
 آثاري ،چهل تا بيست هاي دهه در كه درحالي ؛اند بوده خويش زمانة اجتماعي و سياسي
 ... و ،جويي لذت طنز، اليستي،سوررئ اي، اسطوره هاي جنبه كهاند  شده آفريده نيز  داستاني
  است. نشده يادي ها ن آ از پژوهش دو اين دراما  ،اند داشته

  

  كتاب محتواي تحليل و مطالب انسجام 5.4
 و هـدف  طبـق  نويسـنده  و اسـت  آن مطالب انسجام گر نمايان علوي كتاب محتواي بررسي
 و اجتمـاعي  اوضـاع  و شرايط به باتوجه را ها دوره اين ادبيات و است رفته پيش خود ةانگيز

 تأثرهـا  و تـأثير  به و يافته را ها ن آ بين ارتباط و كرده بررسي زمانه همان اقتصادي و سياسي
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 ايـي گر ملي به رضاشاه توجه تأثير ادبي، سانسورهاي بر ديكتاتوري تأثير مثالً است؛ پرداخته
 در . ... و ،ادبيات بر دوره هر مطبوعات و توده حزب و ملي ةجبه نهضت تأثير ادبي، آثار در
ـ  ضـمن  كه يميرو هروب مسلط و توانمند يمورخ با ،پژوهش اين  بـه  گـزارش،  و اخبـار  ةارائ

 گـذارهاي  بنيـان  و هـا  نخسـتين  ةدربـار  وي ديدگاه چنين هم پردازد. مي نيز قوي يهاي تحليل
 نخسـتين  را صـادقه  رؤياي مثالً و است شخصي كامالً و ستني كسي دار وام ادبي هاي گونه

 به پرداختن بخش در معموالً .دارد نيز هايي كاستي پژوهش اين كند. مي معرفي ايراني داستان
 جامعـه  اوضـاع  بـا  آثـار  اين ارتباط به فقط ،داستان خالصة ارائة از پس نويسنده ادبي، آثار
را  آثـار  داستاني عناصر و زباني و سبكي هاي ويژگي و داستاني هاي مؤلفه ،بنابراين پردازد، مي

 كتاب براي امر اين كه شود نمي آشنا آثار ادبي هاي ويژگي با مخاطب و كند نميبررسي  اصالً
 از خالي كامالً داستاني آثار به مربوط هاي بخش چنين هم آيد. مي شمار به ضعف ادبيات تاريخ
  يابد.  نمي نويسندگان ادبي زبان و سبك با آشنايي گونه هيچ مخاطب و است مثال شاهد

 از كتاب اين اما ؛است كرده اشاره آن قيدق و متناسب يخيتار اطالعات به كامشاد كتاب
 بـه  جا اين در كه دارد هايي كاستي و ايرادها ،تحليل و نقد بخشدر  و مطالب انسجام جهت

 بسيار تحليلي و نقد به و دهد مي ارائه آثار از مختصري توصيف معموالً ،شود مي اشاره ها ن آ
 پردازد. نمي آن در وجودآمده هب آثار و جامعه ةرابط به ،درنهايت و كند مي بسنده جامع و كلي
 و نقـد  هـيچ  بـا  كه دارد اي اشاره تأثرها و تأثير به سطر دو يا يك حد در اوقات برخي فقط

 در البتـه  كنـد.  مي اشاره اش نويسنده و اثر نام به فقط نيز اوقات گاهي نيست. راه هم تحليلي
 ارائة بر عالوه و پرداخته تحليل و نقد به فراوان دقت با نويسنده ،جمالزاده آثار بررسي بخش
 علوي بزرگ آثار دربارة ،بعد فصل در ولي است؛ زده تحليل به دست نيز خود ان،گردي نظر

 منـابع  از كـردن  اسـتفاده  يـا  منابع ذكرنكردن مثال، شاهد نبودن است. فتهگرن صورت نقدي
 و كيفيـت  نبـودن  سـان  يك آثار، گزينش و ها مؤلفه ساختارمندنبودن سوم، درجه و دوم درجه
  است. كتاب اين مشكالت گردي از نويسندگان نامة زندگي به پرداختن كميت

 هاي نمايه و گفتار پيش از كتاب هردو كه است اين اثر دو بين مشترك ساختاري ويژگي
  برخوردارند. منظمي و منسجم

  

  منابع از استفاده روش 6.4
 و داسـتاني  آثـار  شامل كه ،فارسي منبع 251 از وي دهد مي نشان علوي كتاب منابع بررسي
 ادبي آثار نقد ةدربار اغلب كه غيرفارسي منبع 53 و ،است ادبي نقد آثار و تاريخي آثار شعر،



  1400 آذر ،9 شمارة ،21 سال ،انساني علوم هاي برنامه و متون انتقادي نامة پژوهش   468

 

 كـرده  توجـه  تر كم غيرفارسي منابع به تاريخي بخش نگارش براي و برده بهره هستند ايران
 دربارة انتقادي آثار و ايران داستاني ادبيات با ،نويس داستان عنوان به نويسنده چنين هم است.

 ايـن  دهد مي نشان داستان بخش در شاهدمثالي هيچ نبودن است. داشته خوبي آشنايي ها ن آ
 مثـال  شـواهد  چنـين  هـم  اند. نبوده او رس دستدر ادبيات، تاريخ نگارش هنگام به ادبي منابع
   است. نداده ارجاع ها ن آ به رچنده است، فتهگر  پيشين انتقادي آثار از را شعر بخش

 اثر دو فقط كه( فارسي منبع 20 از خود پژوهش تاريخي و كلي اطالعات براي كامشاد
 پژوهش اين تاريخي ةدوركه  اينباوجود است. برده بهره خارجي منبع 68 و است) مقاله آن
 مربوط اغلب پژوهش اين فارسي ريخيتا منابع است، ش 1342 سال تا مشروطه روزگار از
 امر اين براي است. پهلوي روزگار ةدربار آن منبع سه دو فقط واست  مشروطه دوران به
 پهلوي، ةدور تاريخي منابع تمامي نبودن رس دردست :كرد ذكر مختلفي داليل توان مي

 آن دربارة كه است نگذشتهاز آن  نيزما زيرا( دوره اين دربارة تاريخي منابع نشدن چاپ
 احتماالً و دوره اين به مربوط اول هدرج تاريخي منابع نشدن معرفي بنويسند)، تاريخي كتاب
 شده مي چاپ پهلوي روزگار در پهلوي حكومت دربارة كه منابعي به مؤلف ياعتماد بي

 منابع ممكنتاحد كه است اين گر  پژوهش و مورخ وظيفة موارد، اين باوجود البته است.
  1.كند تحليل و نقدها  ن آ ،باشد نياز گر ا حتي و كند بررسي را كار با مرتبط

 در .فارسيغير منبع 64 و فارسي منبع 28 شامل هستند ادبي منابع نيز منابع دوم بخش
ي، كل طور به ،كتاب اين در است. فارسي منابع دوبرابر تقريباً غيرفارسي منابع نيز بخش اين

 كه هم هايي شاهدمثال اغلبِ است. اندك بسيار شود مي ارائه داستاني آثار از كه مثالي شواهد
 ،240 ،135 ،214 ،213 ،207 ،206 ،162 هاي فحهصموارد  مانند ،دندارن منبع شود مي ذكر
 .است نشده اي اشاره داستاني آثار اين از كدام هيچ به نيز مĤخذ و منابع بخش در .285 ،268
 ذكر براي گردي تحقيقي منابع از و نداشته رسي دست داستاني آثار به كامشاد رسد مي نظر به

 ذكر داستاني آثار از فهرستي كتاب، 86 - 8 اتصفح در چنين هم است. كرده استفاده شواهد
 در ،دليل همين به و دارند قرار اهميت دوم ةدرج در آثار اين ةنويسند نظر در كه شود مي

 كرده تهيه چگونه را فهرست اين نويسنده كه است اين پرسش شوند. نمي بررسي كتاب
 گر ا و است؟ كرده مشخص اًشخص را ها ن آ اهميت درجة و ديده را منابع ةهم آيا است؟

 يادي پژوهشي آثار اين از چرا ،كرده تهيه پژوهشي هاي كتاب طريق از را آثار اين فهرست
 و بررسي جانبه همه صورت به را آثار اين گر  پژوهش رسد مي نظر به ،بنابراين است؟ نكرده
  است. نكرده تحليل
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 ممكن موردبحث موضوع و موقعيت و شرايط به توجه با غيرفارسي منابع از استفاده
 از بهتر پژوهش اين در خارجي منابع اين از گيري بهره گاهي .باشد غيرمفيد يا مفيد است
 1919 قرارداد دربارة موضوع به آگاه غيرايراني فرد يك ديدگاه ةارائ مثالً است؛ فارسي منابع

 خارجي روابط دربارة ،)29 ص( شاه فتحعلي ةدور در ايران خارجي روابط دربارة )،63ص(
 پذيريتأثير دادن نشان )،90ص( ايران به كتاب ياهدا از ها آلماني هدف )،89 ص( رضاشاه

 شناس شرق پرداز نظريه از ايران در ناتوراليسم و رئاليسم دربارة يمطالب ،)121 ص( غرب از
 اتيادب يخارج منتقدان و شناسان رانيا دگاهيد از يريگ بهره )،181 ص( كميساروف روسي،
 خارجي بعمنا از گيري بهره نيز گاهي . ... و كتاب يجا يجا در براون ادوارد چون هم يفارس
 گفته ايران ياجتماع و تاريخي شرايط دربارة كه زماني نيست؛ جالب چندان كتاب اين در
 در امر اين ليو است؛ خارجي منبع يك از بهتر يك هدرج فارسي منابع قطعاً شود، مي

 معاصر شعر و مطبوعات دربارة آثار معرفي در مثالً شود؛ مي ديده كتاب جاي جاي
 دربارة )،63- 62 ص( مشروطه انقالب دربارة )،64 ص( مشروطه ةدور دربارة )،66  ص(

 )،91 ص( رضاشاه دربارة )،59 ص( مشروطه از پيش شرايط دربارة )28 ص( آقامحمدخان
 دولت دربارة سطري يك و اهميت بي قولي نقل يا )287 ص( دوم پهلوي ةدور شرايط دربارة

  . ... و )80ص( 2رسد نمي نظر به ضروري كه است ناشناس منبعي از هم آن ساساني،
 ،نمونه براي شود؛ مي ديده كرات به موضوع اين نيز فارسي داستاني آثار نقد زمينة در
 در يا )272 ص( هدايت اثر نقد در خارجي منتقداز يك  ضعيف يتحليل از استفاده

 جمالزاده از محشر صحراي رمان توصيف در )،97 ص( خليلي عباس آثار و حال   حشر
 است. داده انجام را كار همين ... و )180 ص( علوي بزرگ نويسندگي نقد در )،146 ص(
 ضعف نقاط از و اين شود نمي ديده گر  پژوهش خود از يتحليل هيچ معموالً ،ها بخش اين در
  است. انتقادي اثر
  

 ها آن بودن مناسب و ها گزينش براي مؤلف معيارهاي 7.4

 آثـار  اي پـاره  قطعـاً  .پرداخـت  آثـار  تمامي به توان نمي ادبي هاي بررسي در كه است طبيعي
 .شـوند  نمـي  بررسـي  نبودن رس دردست يا ،بودن اهميت كم ماندن، ناشناخته دليل به كه هستند
 هـاي  پـژوهش  در و انـد  پرداخته دوره هر برجستة و مهم افراد به فقط ادبي مورخان معموالً
 زرقـاني  گفتـة  بـه  كـه  درحـالي  ،است نشده اي اشاره سه هدرج و دو درجه نويسندگان به آنان

)1388: 68(.  
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 هنرمنـدان  هـاي  شـانه  بـر  كـه  هستند مقتدري هاي غول ادبي سنت در شاخص هاي چهره
  ملـت  يـك  ادبيـات  تكـوين  در را ميانـه  طبقة اين نقش توان نمي اند. ايستاده ضعيف و متوسط
 بزرگان به ظلم ادبي اهميت كم هاي چهره به زيادازحد پرداختن كه است درست فت.گر  ناديده
  است. تاريخي حقايق به ظلم نيز خاص ةچهر چند به مباحث منحصركردن ،درمقابل اما ،است

 را آثار همة ها ن آ هاي ادبيات تاريخ و نيستند مستثنا امر اين از نيز كامشاد و علوي
 ،زمان كمبود و وطن از دوري دليل به كه كند مي اشاره اثرش مقدمة در علوي گيرد. نمي  بر    در
 گزينش كه دهد مي نشان نيز كامشاد .است نپرداخته نويسندگان و شاعران يا آثار ةهم به

 .)73ص( است شده انجام ريپكا يان گزينش براساس وي پژوهش در تاريخي هاي رمان
 به ياسمي رشيد و ،پكاير اني براون، ادوارد هاي كتاب به باتوجه مؤلف دو اين ي،كل طور به

 چون گذاريتأثير نويسندگان آثار ها ادبيات تاريخ اين در متأسفانه اند. پرداخته آثار گزينش
 كامالً ايران چهل دهة در آنان كه درحالي است؛ نشده بررسي صادقي بهرام و گلستان ابراهيم
 در ،براين افزون آيند. مي شمار بهسبك  صاحب دوره آن نويسي داستان در و اند شده شناخته

 ،شده بود ادبي مسلط قالب به تبديل كودتا از پس دوران در كه نويسي پاورقي به ها كتاب اين
 روز اجتماعي مسائل كه اي داستاني آثار به نويسنده دو اينطور كلي،  به است. نشده توجهي

 جنايي، طنز، سوررئاليستي، اي، اسطوره هاي جنبه با داستاني آثاري انندم باشد، رنگ كم ها ن آ در
 ها ن آ ةعاشقان عدب كه دوره اين تاريخي هاي رمانچنين  . هماند نداشته توجه ... و ،جويي لذت

 )1346( نامدار عشاقانند م هايي رمان است؛ نشده بررسي آنان انتقادي آثار در است برجسته
 از )1339( فاتح و ،)1338( شوش دليران )،1336( هيلياسماع قيام و منصوري اهللا ذبيح از

 دهة اخراو زنِ نويسندگان از كه ،ترقي گلي و دانشور سيمين آثار به چنين هم .نژاد آرين شاپور
 نكرده اشاره نيز خود انيداست آثار به نفسي هشكست با علوي .نشده است اي اشاره ،هستند سي
 نويسنده دو اين ،درواقع است. بوده اثرگذار و مهم نويسان داستان از وي كه حاليدر ،است
 يكي شك بي كه اند نكرده بررسي دقت به سي ةده پاياني هاي سال در را ايران داستاني ادبيات

  است. بوده دوره اين نويسندگان با ييناآشنا و وطن ازآنان  دوري آن اساسي علل از
  

  آن كميت و كيفيت و كتاب اين در نويسي حال شرح روش 8.4
 اصـلي  هـدف  كه جا آناز آيد. مي شمار به ها ادبيات تاريخ اصلي هاي مؤلفه از نويسي حال شرح
 به را مستقل و مجزا بخشياو  بوده، ادبي آثار بر اجتماعي شرايط تأثير بررسي علوي بزرگ
 متن، در نويسنده نام ذكر از پس اوقات اغلب . علوياست نداده اختصاص نويسي حال شرح
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 شـخص  آن حال شرح به كه دهد مي ارجاع اثري يا ادبيات تاريخ نام به را مخاطب پاورقي در
 آثار يا اثر بررسي به نويسنده، زندگي به اي اشاره ترين كوچك بدون نيز گاهي است. پرداخته

 تاحـدودي  است شايسته اثر، يك اجتماعي نقد در همواره رسد مي نظر به پردازد. مياو  ادبي
 و اجتماع از جدا نيز شخصي زندگي زيرا ،شود پرداخته نيز نويسنده حال شرح و زندگي به

 نيست. زمانهو  روزگاراوضاع 

 وي كـار  در ولـي  ،دارد توجـه  نويسـندگان  زنـدگي  شـرح  به خود پژوهش در كامشاد
 هـا  نامـه  زندگي .ندا متفاوت بسيار كميت لحاظ به ها نامه زندگي .شود مي ديده فرازوفرودهايي

 صـفحه  دو )،جمـالزاده  و هـدايت  نامـة  زنـدگي  ماننـد ( صـفحه   سـه  متفاوت هاي اندازه در
 نامـة  زنـدگي ( افگـر  پـارا  يك حجازي)، نامة زندگي( صفحه  يك دشتي)، علي نامة زندگي(

 ،مسعود) محمد جليلي، جهانگير خسروي، محمدباقر هاي نامه زندگي( سطر دو زاده) صنعتي
  نويسندگان از برخي براي اند. شده خالصه نثري) موسي شيخ نامة زندگي( جمله يك حتي و
 ،بـراين  عـالوه  است. نيامده حالي شرح اصالًنيز  مدرسي) تقيو  افغاني، محمد علي آذين، به(

 آيـد،  مي مبحث آغاز در نامه زندگي گاهي ندارد؛ مشخصي جاي ها نويسنده حال شرح بخش
 آغاز در نامه زندگي از بخشي است ممكن چنين هم مبحث. آخر در گاهي و ،آن ميانة در گاه

 كيفيـت  نظر از ها حال شرح شود مي موجب موارد همين بيايد. ة آنميان در آن ةادام و مبحث
 پرداختـه  نـويس  داسـتان  زنـدگي  اساسـي  امـور  برخي بهنيز  گاهي .نباشند قوي چندان نيز
 انـدك  دانـش  تـوان  مي را پژوهش اين در نويسي حال شرح ساختارمندنبودن علت شود. نمي

  دانست. الگو نداشتنو  ادبيات تاريخ نگارش چگونگي از نويسنده
  

  آن درستي و اثر نگارش سبك نوع 9.4
 آلمـاني  زبان به را خود كتاب علوي .است مهم هاي مؤلفه از يكي نيز كتاب نگارش سبك
 ،زبـان  سبك نثر، دربارة كرد. ترجمه را آن شالچي اميرحسينبعد،  سال چهل و كرد تأليف

 متـرجم  دهـد  مـي  نشـان  ترجمـه  بررسي اما ،دهيمب نظر توانيم نمي اثر نگارش چگونگي و
 جمـالت  برخـي  ديرفهمي موجب امر اين گاه و است داشته فارسي نويسي سره به ايشگر 

  است: شده كتاب
ي كـه ايرانيـان بـه كهداسـتان     تر بيشكه اندازة توليد كهداستان در ايران به احساس  اين«
 »گـو دارد و گردد يا نه، سخني است كه جـاي بحـث و گفـت    به مهداستان دارند برمي نسبت

  .)258: 1386(علوي 
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 بر اكتبر بنگشت هاي انديشه افتادنگر كار از جلوگيري ،1921 فورية كودتاي گامان پيش«
  .)198 همان:( »دانستند مي خود وظيفة را ايران هاي  توده
  .)259 همان:( »برخاسته ادبيات دل از او پويانة و انگيزه نخستين هرآينه«

 فارسـي  بـه  را كتاب نويسنده خود اما ،است انگليسي زبان به نيز كامشاد اصلي پژوهش
 مـتن  بـراي  مناسـب  و ،دشـوار  واژگـان  بـدون  روان، زباني ترجمه زبان است. كرده ترجمه
  است:  علمي
 و آورد پديـد  ادبيات در سرايي داستان هنر براي نويي و بكر هاي پايه اييگر  واقع مكتب«
 ادبيـات  در عشـقي  ماجراي و قصه رمان، پيدايش از توان مي كه هاست اين كاربرد هنگام از

  .)156 :1384 كامشاد( »آورد ميان به سخن ايران هزارسالة
  

 ها آن تحليل و نقد و قول نقل از گيري بهره استدالل: روش 10.4

 در .اسـت  مسـتقيم  قـول  نقل هيچ نبودن علوي ادبيات تاريخ در توجهدرخور مسائل از يكي
 مجـزا  تحليلـي  و قول نقل گونه هيچ كه است شده ارائه هايي گزارش ،اثر تاريخي هاي بخش

 است اطالعاتي گزينش و چينش ةنحو در علوي كار ارزش و تحليل شايد ندارند. راه هم به
 كـه  نيـز  هايي بخش درنويسنده  يازد. دست تحليل به خود ها آن طريق از بتواند مخاطب كه
 ها ن آ مناسب چينش و اول دست منابع از اطالعات گزينش با كند، مي بررسي را ادبيات سير

 ديـده  قـولي  نقـل  نيـز  بخـش  اين در كه دهد مي ارائه دوره هر ادبي اوضاع از دقيق گزارشي
 تحليـل  و نقـد  بـه  دسـت  خـود  و كند مي اخذ منابع از را كلي اطالعات وي زيرا شود؛ نمي

 ندارد. كاري انگر  پژوهش شخصي آراي و ديدگاه به و زند يم

 و منابع به باتوجه .است برده بهره انگردي هاي قول نقل از ،مختلف هاي بخش در كامشاد
 برده بهره گوناگوني منابع از اعياجتم و سياسي اوضاع شرح در نويسنده كتاب، پاياني مĤخذ

 جزئـي  امور برخي توضيح براي ندرت به و است نداده ارجاع ها ن آ از كدام هيچ به اما ،است
 آثار تحليل و نقد به مربوط كتاب هاي قول نقل اغلب شود. مي ذكر تاريخي منابع از قولي نقل
 خـود  و كنـد  مـي  بسـنده  تحليل و نقد براي منتقدان گردي نظر به معموالً گر  پژوهش و است

 فقـط  كـور  بوف تفسير در مثالً .است پژوهش ضعف نقاط  از امر اين كه دكن نمي اظهارنظر
 و نقـد  بـا  كـه  درحـالي  ،اسـت  آورده شاهدمثال چند آن ييدأت در و آورده احمد آل از نقلي

   شويم. مي آشنا آثار دربارة او نظر و ديدگاه به كه است ادبي مورخ تحليل
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 اثر چگونگي در جامعه بر  حاكم ايدئولوژي و قدرت محيطي، شرايط نقش 11.4

 ةنظري براساس .است پرداخته پژوهش در دخيل محيطي عوامل به خود هاي نظريه در وسنو
 كه هستند عواملي كنش هاي زنجيره و نهادي هاي زمينه و ها بافت محيطي، اقتضائات ،وسنو
 سياسـي،  فرهنگـي،  شـرايط  شامل خود محيطي شرايط .مؤثرند پژوهش چگونگي ايجاد در

 هـا،  دانشگاه مدارس، چون هم نهادي هاي زمينه يا ها بافت شود. مي ... و ،اجتماعي اقتصادي،
 ايـدئولوژي  توليـد  هـاي  محيط و ها موقعيت ترين واسطه هب بي هم ... و ،ها روزنامه ها، انجمن
 و هـا  بافـت  درون در نيـز  كـنش  هاي زنجيره وند.ش مي ساخته ها ن آ درون از منابع كه هستند
 و توليدكننـدگان  رفتـار  بـه  كـنش  هـاي  زنجيـره  مفهـوم  دهنـد.  مـي  روي نهـادي  هاي زمينه

 سانسـور،  مـأموران  فرهنگـي،  جنـبش  يـك  حاميـان  هاي تصميم و فرهنگ كنندگان مصرف
 تأثير مخاطبانشان و فرهنگ توليدكنندگان رفتار بر كه كند مي اشاره انگردي و سياسي رهبران
 و محيطـي  شـرايط  عوامل كه يابيم درمي وسنو نظرية بررسي با .)394 :1386 مهرآيين( دارد

 و پـردازيم  مـي  آن بـه  درادامـه  كـه  دارد قدرت لةئمس اب مستقيمي ارتباط كنش هاي زنجيره
 شود: مي بررسي انتقادي اثر دو اين ايجاد در نهادي هاي زمينه و ها بافت عامل تأثير ،ازآن پيش

 كردن، يمعرف يبرا هستند ييابزارها از هاروزنامه و مجالت :مجالت و هاروزنامه )الف
 از اعـم  ،يداسـتان  اتيـ ادب ةحـوز  انگر كنش تعامالت طحس شيافزا و ،كردنآگاه آشناكردن،

 را خـود  پژوهش يمحيط در و شرايط در كامشاد و علوي .ناشر و ،منتقد خواننده، سنده،ينو
 از .بودنـد  محـروم  فارسـي  ادبي مجالت و ها روزنامه به رسي دست از كه رساندند انجام به

 داسـتاني  ادبيـات  بـه  هـا  ن آ در كـه  شد مي تدوين مجله ده از بيش ،سندهينو روزگار تا آغاز
 آن فاقـد  خـاص،  مخاطبان داشتن و ماهانه انتشار ليدلبه دوره نيا مجالت .شد مي پرداخته
 فرصت ،رو ازاين ،بيندازد فوري دردسر به را رژيم كه بودند اي روزنامه رساني اطالع از جنبه
 جـز  بـه  دهد مي نشان ها بررسي داشتند. ايانهگر نخبه و تحليلي مباحث انتشار براي يتر بيش
 علـوي  است. فتهگرن بهره مجالت اين از كدام هيچ از كامشاد ،صدف مجلة به اشاره بار يك
 هـم  آن علـت  كـه  اسـت  نكـرده  اشـاره  مجـالت  ايـن  از يـك  هـيچ  بـه  خـود  منابع در نيز

 از خـود  اثر نگارش در نويسنده دو اين ،بنابراين است. مجالت اين بهاو نداشتن  يرس دست
  اند. بهره بيمند  ارزش اطالعاتي حوزة اين

 .اسـت  مذكور ةدور ادبي مهم محافل از ايران نويسندگان كانون :ادبي نقد جلسات )ب
 اي مالحظه قابل فعاليت آلمان ادبي محافل و آمريكا قلم انجمن ،كشور از خارج در چنين هم
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 ةگركن نخستين هاي راني سخن از علوي بزرگ داشتند. ايران معاصر داستاني ادبيات زمينة در
 ايـن  از كامشاد ولي ،برده بهره خود اثر در شد، چاپ ابكت صورت به كه ،نويسندگان كانون
 كشـور  از خـارج  ادبـي  محافـل  ايـن  از نويسـنده  دو هر چنين هم است. نجسته سودي امر
  اند. نجسته سود منبع عنوان به

 از كشور، از خارج در سكونت دليل به كامشادحسن  و علوي بزرگ :خارجي منابع )ج
 از پـس  علـوي  اسـت.  شناسـان  شرق انتقادي آثار ببرند بهره اند توانسته كه منابعي ينتر بيش

 منتقد عنوان به كامشاد ولي است؛ پرداخته آثار تحليل و نقد به خود منابع، اين از سودجستن
 بسـنده  منتقـدان  گردي تحليل و نقد نقلِ به اغلب و ندارد ادبي آثار با مستقيمي آشنايي ادبي،
  است. كرده

 اسـت.  قدرت دارد فراوان تأثير تاريخي هاي پژوهش بر كه اصلي نهادهاي از گردي يكي
 ديـدگاه  ،امـروز  بـه  تا گذشته از ،شناسان جامعه و پردازان نظريه از بسياري قدرت امر دربارة
 بسـيار  مـاركس  ةانديش از قدرت، دربارة خود ديدگاه در وبر ماكس اند. كرده مطرح را خود
 بـراي  طبقـه  يـك  ةيافتـ  سـازمان  اقتـدار  قـدرت  مـاركس،  انديشـة  در اسـت.  پذيرفته تأثير

 و گيـرد  نمـي  صورت مدني جامعة در دموكراسي ،وي نظر در .است انگردي كردن سركوب
 ةطبقـ  و لغو وصيخص مالكيت كه رفت خواهد ميان از زماني يگر  سركوب و زور و تسلط
 از تـأثير  بـه  نيـز  وبر يابد. مي تحقق سوسياليستي ةجامع در امر اين كه دشو نابود دار سرمايه
 تسلط قدرت ،وي نظر در .كند مي تقسيم بردار فرمان و حاكم وهگر  دو به را جامعه ،ماركس

 مشـروع  را حـاكم  وهگـر   از پيـروي  بـردار  فرمـان  وهگر  كه است مطيع وهگر  بر حاكم وهگر 
  .)140: 1392 وبر( دانند  يم

 وضـعيت  نيز ها ن آ يابيم درمي ،يمگربن كامشاد و علوي ادبيات تاريخ به وبر ديدگاه با گر ا
 بررسـي  انـد  زيسـته  مـي  آن در كه محيطي اجتماعي و سياسي شرايط به توجه با را معاصر نثر
ـ  است؛ داشته مستقيم تأثير ها ن آ بررسي و نگاه نوع در قدرت مسئلة و كنند مي  ،نمونـه  رايب

 دو اين چاپ و نگارش هنگام به مشروطه ةدور اجتماعي و سياسي شرايط تحليل و توصيف
 پهلوي دوم و اول دورة به پرداختن جسارت و قدرت اما ،نيست دشواري چندان امر كتاب

 به ايران از خارج و داخل در تواند نمي چهل) ةده( آثار اين تأليف سال تا شرايط بررسي و
 وضـعيت  از صـراحت  به خود ياليستيسوس هاي ايشگر  با كامشاد و علوي .باشد اندازه يك

 روز اجتمـاعي  و سياسي شرايط ،سانسوري هرگونه از دور به و كرده انتقاد جامعه بر حاكم
 پـس  كه اي مصاحبه در كامشاد نبود. ممكن ايران در روزها آن در كه كاري اند؛ داده شرح را
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 :دهـد  مـي  شـرح  چنـين  را كتـابش  شـدن  ترجمـه  ديـر  علـت  داد، انجام كتابش ةترجم از
 همـين  براي ،است شده نوشته غربي خوانندة براي تر بيش كتاب اين ،دانيد ميكه  طور همان
 پهلـوي  و مشـروطه  از اعـم  دوره هـر  سياسي احوال و اوضاع درباب هايي مقدمه بود الزم

 مشـروطه،  از اعـم  ،دوره هـر  ادبـي  هـاي  ايشگر  هاي زمينه پيش با خواننده تا شد مي نوشته
 نظر به بودار كمي زمان آن سياسي حظاتمال اين شود. آشنا ... و دومپهلوي  و اول پهلوي

 خطر از خالي دهي، انجام اي وفادارانه و ،صحيح دقيق، ترجمة خواستي مي گرا و رسيد مي
 ايـن  نگـارش  بـر  سزايي هب تأثير محيطي شرايط كه دهد مي نشان وضوح به امر همين .نبود
    است. داشته كتاب

 از بـيش  ادبـي  مـتن « گويـد:  مي ادبي متن بر ايدئولوژي تأثير دربارة )97 :1388( زرقاني
 و »اسـت  آن دادن نشـان  و نمـايش  درحكم باشد، واژگاني) بيان( ايدئولوژي يك بيان كه آن

 فراتـر  ايـدئولوژي  از گاهي هنرمند كه شود مي موجب ادبي متن يگر  نمايش خصلت همين
 بسا چه و كند قيام آن با تضاد در گاهي و دهد نشان را آن هاي محدوديت و بودها كم و رود
 تازه ايدئولوژي يك گيري شكل ةقدمم خود ادبي اثر يك در آن از گذر و ايدئولوژي نقد كه

 با دارد. انتقادي و ادبي آثار چگونگي بر يزياد بسيار نقش ايدئولوژي ،بنابراين .) ناهم( شود
 نثـر  بـر  وقت حاكمان قدرت تأثير بر عالوه كه يابيم درمي ،كامشاد و علوي پژوهش بررسي

 .اسـت  بوده اثرگذار نويسنده دو اين ادبيات تاريخ نگارش نوع بر نيز زمانه ايدئولوژي ها، آن
 پـژوهش  در انـد.  داشـته  ايشگر  سوسياليستي ايدئولوژي و چپ گفتمان به كامشاد و علوي

 و غيرمسـتقيم  تأثير ها ن آ نوشتار نوع بر و دارد قرار قدرت رأس در فكري ديدگاه اين ،ها ن آ
   است. گذاشته مستقيم گاه

  

  گيري نتيجه .5
 ،داستاني ادبيات هاي ادبيات تاريخ نخستين نگاري تاريخ تأليف شيوة بررسي ،پژوهش اين در

 نشـان  فارسـي  جديـد  نثر گذاران پايه كتاب و ايران نوين ادبيات تحول و تاريخ كتاب يعني

 سياسـي  رويدادهاي و ادبيات ةدوسوي پيوندهاي يافتن هدف با كامشاد و علوي كه دهد مي
 خـود  هـدف  بـه  پايبند اثر، انتهاي تا تدابا از علوي بزرگ .اند كرده بررسي را ادبي آثار ،روز
 اوضاع شرح از پس معموالً كامشاد .است نكرده عمل موفق زمينه اين در كامشاد ولي ،بوده

 بسـنده  سـطر  چنـد  درحـد  و كلي بسيار تحليلي و نقد به آثار، مختصر توصيف و اجتماعي
 اين جايگاه تفاوت امر اين علت رسد مي نظر به پردازد. نمي بخش دو اين ارتباط به و كند مي
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 عنـوان  بـه  و تـاريخي  آثـار  و غـرب  و ايرانـي  ادبـي  آثار ةمطالع با علوي .است نويسنده دو
 كتـاب  تـأليف  بـراي  اي ويـژه  جايگـاه  ادبـي،  آثـار  متـرجم  و ،ادبيات مدرس نويس، داستان
 دربارة اول هدرج منابع از نداشتن اطالع بر عالوه كامشاد كه درحالي ،است داشته ادبيات تاريخ
 دانشـگاه،  در فارسـي  زبان تدريس شروع از پيش ،خود روزگار تاريخي و اجتماعي مسائل
  است. نداشته معاصر نثر و فارسي ادبيات و زبان زمينة در تخصصي نوع  هيچ

 و مطالـب  چينش در ساختاري ضعف .شود مي مشاهده اثر دو هر در نيز ايرادات برخي
 سبك به نپرداختن نويسي، حال شرح در خاص الگوي نداشتن مطالب، فهرست در ،آن تبع به

 از هـا  مؤلفه برخي ساختارمندنبودنو  ادبي، آثار هنري و ادبي ةجنب نكردن تحليل و آثار ادبي
 نگـارش  بـراي  دقيقـي  طـرح  و الگـو  نويسندگان دهد مي نشان كه است نواقص اين جملة
 دوم هدرج منابع از استفاده شاهدمثال، نبودن ها، براين عالوه اند. نداشته خود هاي ادبيات تاريخ

 كامشـاد  كتاب در تر بيش مورد اين كه( مناسب ايراني منابع از ناكافي استفادة و سوم درجه و
 از پـس  جـدي  تحليل نبودنو  پيشين، انتقادي آثار هاي گزينش دادن مبناقرار شود)، مي ديده

 چـون  هـم  ادبي آثار با مرتبط نهادي هاي زمينه و ها بافت از دوري علت به همگي توصيفات
 در انتقـادي  آثـار  ادبـي،  آثار يعني( ضروري منابع و مجالت و ها روزنامه ادبي، نقد جلسات
 ساخته وارد ادبيات تاريخ دو اين به گيري چشم آسيب مسئله اين و است ادبي) آثار با ارتباط
 كشـور،  از خـارج  در تـاريخي  ـ  اجتمـاعي  رويكردي با انتقادي اثر يك نگارش البته است.
 اجتماعي  سياسي شرايط توانند مي ها ادبيات تاريخ اين نويسندگان ،نمونه رايب دارد؛ مزايايي

 را آن تـأثير  و كنند حليلت و توصيف وقت حكومت از ترس بدون و سانسور بدون را روز
 زيـادي  حدود تا داشته زمينه اين در كه يتبحر و اطالعات با علوي كه بسنجند ادبي آثار بر
 ايـدئولوژي  هـا،  آن نثـر  بـر  وقت حاكمان قدرت تأثير بر عالوه است. بوده موفق كار اين در

 ها ادبيات تاريخ اين نويسندگان .است اثرگذار نگارش نوع بر كه است قدرتي اهرم نيز زمانه
  اند. كرده خلق را خود انتقادي آثار ،چپ گفتمان تأثير تحت نيز

 يـا  نويسي پاورقي انندم( ادبي هاي جريان از تعداديبه  آثار، اين تاريخي رويكرد دليل به
 .شـود  نمـي  اشـاره  انـد،  نشـده  آفريده جامعه شرايط مستقيم تأثير تحت كه جنايي) هاي رمان
 نيز اقليمي ادبيات و زنان ادبيات به توجه بينامتنيت، رابطة بررسي چون هايي مؤلفه چنين هم
 اند. نبوده موردتوجه ،اثر دو اين ملهازج ،نويسي ادبيات تاريخ نخستين هاي دوره در كل طور به

 ايـن  نقش ،ها كاستي برخي باوجود گفت بايد ،آثار اين تأليف مكان و شرايط به توجه با البته
 اين بايد و است انكارناپذير ايران ادبيات تاريخ از مهمي بخش معرفي و ترويج در كتاب دو
  نهاد. ارج را مند ارزش گام
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  ها نوشت پي
 

 از كامشـاد  ولي، آيند مي شمار به يك هدرج منابع امروزه كه اند شده نوشته دوره اين در هايي كتاب .1
 تاريخ)، 1324- 1323از حسين مكي ( ايرانة سال بيست تاريخ چون منابعي است. نبرده بهرهها  ن آ

 فـاتح از م.  ايـران  نفـت  سـال  پنجاه)، 1332- 1328( محمود م. از انگليس و ايران سياسي روابط
، شـد  تـأليف  ايـران  در توده حزبدربارة  نيز متعددي هاي كتابچنين در اين دوره،  . هم)1335(

 در آبراهاميـان  يروانـد  كه درحالي است؛ نياورده مطلبيها  ن آ از يا نديده را كدام هيچ نويسنده ولي
 آثـار  تمام ،خود انقالب دو بين ايرانمله كتاب ازج خود، هاي تاريخ نوشتن براي كشور از خارج
  است. ديده را خارجي و داخلي

 . »بخشد تحقق را خود وجود علت كه است ناتوان كه داد نشان ساساني دولت« است: اين جمله .2

  
 نامه كتاب

 ةترجمـ  و نشـر  بنياد تهران: شفق، هرضازاد صادق ةترجم ،فارسي ادبيات تاريخ ،)1337( هرمان اته،
  كتاب.

 احمـد  ةترجمـ  ،فارسي كوتاه داستان هاي سرچشمه ،)1366( پرس كولي ميشل و كريستف بااليي،

  پاپيروس. تهران: حكاك، كريمي
 مرواريد. تهران: مقدادي، بهرام ةترجم چهارجلدي، ةدور ،ايران ادبيات تاريخ ،)1369( ادوارد براون،

 .8 ش ،5 س ،مهر ،»تقريظ)( ايران ادبيات تاريخ« ،)1316( محمدتقي بهار،

 آگه. تهران: نبوي، محمد ترجمة ،اگر ساختار بوطيقاي ،)1379( تزوتان تودروف،

 تهـران:  ،)1380 تا 1300( پژوهي خيام تحليلي ةكارنام ،)1389( پور حسام سعيد و كاووس حسنلي،
 علم.

 شناسي. فارس بنياد شيراز: ،)1375- 1300( پژوهي سعدي فرهنگ ،)1380( كاووس حسنلي،

 سينا. ابن تهران: ،معاصر ادبيات ،)1352( غالمرضا ياسمي، رشيد

  سخن. تهران: ،يدوجلد ةدور سري، ابوالقاسم ةترجم ،ايران ادبيات تاريخ ،)1383( يان ريپكا،
  سخن. تهران: ،فارسي زبان قلمرو و ايران ادبي تاريخ ،)1388( مهدي زرقاني،
 ،فرهنگسـتان  ةنامـ  ،»ايران در نگاري ادبيات تاريخ شناسانة روش هاي كاستي« ،)1389( مهدي زرقاني،
  .4 ش ،11 س
 ،15 س ،فرهنگستان ةنام ،»نگاري ادبيات تاريخ سنت و معاصر هاي گفتمان« ،)1394( مهدي زرقاني،
 .2 ش
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 سخن. تهران: ،ادبي نقد با آشنايي ،)1374( عبدالحسين كوب،    زرين

 .71 ش، 3س  ،ادبيات  تاريخ مجلة ،»ادبي تاريخ در بندي دوره« ،)1391( ناصرقلي سارلي،

 انسـاني  علـوم  و ادبيـات  ةدانشـكد  ةمجل ،»تصوير يك تكامل« ،)1369( محمدرضا كدكني، شفيعي
 .91 - 90 ش ،23 س ،مشهد فردوسي

 تهران: ،شالچي اكبري اميرحسين مةترج ،ايران جديد ادبيات تحول و تاريخ ،)1386( بزرگ علوي،
 نگاه.

  سخن. تهران: ،ادبيات تاريخ ةنظري )،1387( محمود رودمعجني، فتوحي
 و ادبيات ماه كتاب ايران، در ارينگ ادبيات تاريخ نقد و بررسي« ،)1382( محمود رودمعجني، فتوحي

 .68 ش ،»فلسفه

 ةمجل ،»نگاري ادبيات تاريخ در نوين رويكردهاي« ،)1398( شاكري عبدالرسول و مسعود فرهمندفر،
 .12 دورة ،ادبيات  تاريخ

 خوارزمي. تهران: ،سخنوران و سخن ،)1312( الزمان بديع فروزانفر،

  ني. تهران: ،فارسي جديد نثر گذاران پايه ،)1384( حسن كامشاد،
  فهرستگان. تهران: هاشميان، رؤيا ةترجم ،نويسي ادبيات تاريخ بر درآمدي ،)1377( روبن لوي،

  انتشار. سهامي شركت تهران: ،يعتيشر يعل ةترجم ،االدب النقد في ،)1360( محمد مندور،
 مصـر  هند، در اسالمي مدرنيسم ورظه هاي ريشه فرهنگ: توليد شرايط« ،)1386( مصطفي مهرآيين،
  .مدرس تيترب دانشگاه شناسي جامعه گروه  ،»ايران و

  نو. تهران: ،ايران معاصر ادبيات نگاري تاريخ سرگذشت ،)1396( حسن ميرعابديني،
  مركز. تهران: صدارتي، احمد ةترجم ،شناسي جامعه اساسي مفاهيم ،)1392( ماكس وبر،
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