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  سپاسگذاري
ستايش او را كه لطف و . دارد حمد و سپاس ايزد پاك، پروردگار جهانيان را كه داناست و دانايي را دوست مي

  .ي زرين بنگارد كران علمش را به صفحه از درياي بياي  كرمش قلم همت را روان داشت تا قطره
دانم تا از استاد ارجمندم جناب آقاي دكتر رادفر كه  نه به رسم عادت كه به رسم ادب و ارادت برخود الزم مي

. كمال قدرداني و سپاسگذاري را داشته باشم. اند راهنما و راهگشاي اينجانب در به اتمام رساندن اين تحقيق بوده
سزايي   و معرفت علمي ايشان، بر نحوه انجام كار و در نهايت به سرانجام رسيدن اين پژوهش، تĤثير بهدانش

  . گذارده است
و در طول . اند ي اين رساله را بر عهده داشته ام جناب آقاي دكتر فرزاد كه زحمت مشاوره از استاد فرزانه

ترديد دانش و معرفت  بي. نهايت سپاسگزارم اند، بي مراحل پژوهش، همواره يار و هم راه و ياور اينجانب بوده
و نظارت مداوم ايشان بر بهبود كيفيت پژوهش، تأثير . اي قوي در گزينش موضوع بوده است علمي ايشان، انگيزه

  .اي بر جاي نهاده است قابل مالحظه
ي پايان نامه را به دري كه قبول زحمت فرموده و مسئوليت داور از استاد گرانقدرم جناب آقاي دكتر نجف

چيني از خرمن علم و معرفت ايشان را  بالم كه سعادت خوشه اند كمال امتنان را دارم و برخود مي عهده گرفته
  . ام داشته

دانم تا از زحمات كليه عزيزان و بزرگواراني كه در طول دوران  اين دم را غنيمت شمرده و برخود واجب مي
  .ام، تشكر و قدرداني نمايم بهره جستهشان  ام، از علم و معرفت تحصيلي

  . اميد آن كه همواره بر لبانشان ترانه خوشبختي و در قلبشان شبنم سعادت نشسته باشد
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   چكيده

، از زنان اهل قلم در ايران، انگليس و كانادا »ي زن تطبيق بررسي چهار اثر از چهار نويسنده«اين تحقيق با عنوان 
  .انتخاب شده است

 آغاز شد و هر يك از با معرفي نويسندگان و آثارشانوهش با طرح مقدمه و بيان مسئله، كار ِتحقيق در اين پژ
  .شناسي مورد بررسي قرار گرفت ي كه انقالب صنعتي در جوامع ايجاد كرده،از نقطه نظر جامعهتحوالت با توجه به ،ها رمان

ن در برخورد با جامعه و مسائل آن، به ويژه مسائل نويسندگان زهاي  اصلي در اين پژوهش،دستيابي به ديدگاه هدف
هاي آن، منشاء  توانند در اصالح جامعه و آسيب تر مي زنان بوده است؛ تا دانسته شود كه زنان در جوامع دموكراتيك، بيش

  .اثر باشند
يت زن در شناسي اجتماعي، به عواملي كه موجب گرديده تا هو اين تحقيق عالوه بر طرح مشكالت جامعه و آسيب

هاي مردانه گم شود، به طوري كه بسياري از نويسندگان و شاعران زن، مردانه انديشيده  اي از ابهام و زير نفوذ انديشه هاله
نويس انگليسي در قرن  اوانز، بانوي رمانان  مري(.اند، نيز پرداخته است ي خويش امتناع جسته ت زنانهو يا از افشاي هوي

  .)كند استفاده مي اليوتجورجكر ثارش از نام مذنوزدهم براي انتشار آ

م از شايد بتواني.  ايراني و غربي صورت نگرفته استنويسان زن ي رمان تا كنون نقدي آكادميك و علمي در باره
  .ي را نام ببريم  حسن هنرمند اثرركاب انديشه سفري در  و مينوي مجتبيپانزده گفتار بهترين الگوهاي نقد تطبيقي

ي انساني و اجتماعي را در  اند، روابط پيچيده تا چه حد توانستهشود كه نويسندگان زن ايراني  پژوهش دانسته ميبا اين 
  .ندمقايسه با زنان غربي در آثار خود منعكس و تحليل كن
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  مقدمه

 در. دانست جديد انسان ي حماسه بايد را رمان ترديد، بي بدانيم، گذشته اعصار و قرون به مربوط را حماسه اگر
 براي شوم گاهي و محتوم سرنوشتي  وبودند نبرد در زميني ماوراي عناصر و خدايان با ها انسان ها، اسطوره و ها حماسه
 زده رقم برايش چه آن از توانست نمي اديپ، شاه. نداشتند آن تغيير در قدرتي و اختيار هيچ خود كه بود شده مقدر آنان
 كه داشتند مقتلي و نبودند ن امادر آسيب از نيز تنان رويين. كرد ازدواج مادرش با و كشت را پدرش ناچاره ب بگريزد، ،بودند
 .بود ساخته پذير مرگ  به ناچاررا آنان

 و خويشتن با تنها رمان قهرمان. است جديد انسان ي حماسه درحقيقت است، ااروپ صنعتي انقالب محصول كه رمان
 روابط .نيست ديديم اديسه و ايلياد در كه عجايبي و ها سيكلوپ يا و سپيد ديو او دشمن بار اين. است نبرد در ها انسان
 بركتي چه اگر اروپا، در صنعتي بانقال از پس انسان شدنمدرنيزه . زند مي رقم را جديد انسان سرنوشت انساني ي پيچيده
 رواج و شخصي منافع تاهمي اما انجاميد، غيره و كارگران حقّ احقاق دموكراسي، ظهور زنان، آزادي به و بود بشر براي
 و پول تمحوري با بود، كرده حصري و حد بي رشد اكنون كه داري سرمايه نظام. داشت دنبال به نيز را فساد و فقر

  .داد مي سرمايه و پول به را اصالت و كرد مي خارج زندگي تمحوري ازرا  انسان مك كم سرمايه،

 صنعت هاي چرخ كه دشتافتن انساني كمك به ها، اين مانند و موپاسان دو گي و زوال اميل مانند جديد روشنفكران
 كه آن با زيرا شتافتند، زن كمك به و گرفتند را ويكتورهوگو كار ي دنباله آنان. كرد مي له خود هاي دنده الي در را ها آن
 جنس و قرارداشت كمينگي خسوفِ حالت در ، زن هنوز حال بااين بود، شده برداشته زن آزادي باب در مهمي ايه گام
  .رفت مي شمار به دوم

 هك است كسي روشنفكر كه باشيم باور براين بايد كنند مي سازي فرهنگ كه هستند كساني روشنفكران بپذيريم اگر
 را سلطه اين از رهايي ي نحوه. كند برطرف شود، مي  واردجامعه و او به قدرت مراكز سوي از كه را فشاري خواهد مي

 نيز و باشد بيني پيش قابل غير كه است كسي حقيقي روشنفكر  گفت،توان مي بنابراين. كنند مي القا جوامع به روشنفكران
 ساكن عاج برج در كه نيست كسي متعهد، روشنفكر ديگر بيان به. نباشد اباحز ي گرايانه جزم شعارهاي ،او هاي انديشه
 هنرمندان ميان در تر بيش را جانبه همه تعهد و رهايي گونه اين ما. باشد خاص سرزميني يا و ملت نژاد، به وابسطه و گردد
  .هستند خود روزگار كرانروشنف نوعي به كه ايم رفته نويساني رمان سراغ به پژوهش دراين روي ازاين. يابيم مي
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 نويسندگان. است معاصر نويسان رمان ويژه به ،معاصر انسان هاي دغدغه جمله از زن، اصالت مكتب يا نيسميفم
 زيرا اند؛ پرداخته نبرد به زن، باب در وسطايي قرون هاي انديشه با ، حوزه اين در نويسنده مردان و زنان از اعم گرا انسان

 ها انسان ي همه دوش بر وظيفه اين بلكه ،نيست زنانه يا مردانه مسئوليتي زنان، اسفبار توضعي كردن تحولم مسئوليت
  .كند مي سنگيني

 انگليسي تواناي نويس رمان ، وولف ويرجينيا و فرانسوي نويس داستان و فيلسوف دوبووار، سيمون چون زناني وجود 
 گذشته بدوي اجتماع جهل محصول كه كمينگي ي حوزه رفت،از برون براي زنان كه است نكته اين گربيان ديگران، و

 آزادي به زمان هم بايد زن، آزادي آرمان تحقق براي كه اند دريافته روشنفكر انزن اين. اند برداشته بلندي هاي گام است،
 به توجه بدون ،زنان زا برخي كه دانيم مي زيرا ،ندهند قرار بحث مورد انسان آزادي از جدا را زن و بينديشند انسان كامل
   .ندارد دنبال به تخريب جز ي چيز كه اند شده كشيده افراطي نيسميفم سوي به بشر، حقوق آزادي ي مسئله

ي دگماتيسم فكري رويايي است  فرو ريختن يكباره. فرهنگي است-تحقق آرمان آزدي زن، مستلزم تحولي بنيادي
ي مردانه به زن، بل در نوع  اين تحول نه تنها در نوع نگاه و انديشه. ناممكن، مادام كه ابزار انديشيدن دگرگون نگردد

آن چه موجب گرديده تا طرح آزادي زن از صدسال پيش تا كنون . ي زنانه به خويش نيز بايد صورت پذيرد نگاه و انديشه
سو و عدم   از يكاي نيابد، ريشه در تحجر فكري و انجماد نظري صاحب نظران هاي قابل مالحظه در ايران پيشرفت

اي از زنان با پذيرفتن موضع  درصد قابل مالحظه. اي واحد از ديگر سوي دارد پيوستگي و همبستگي زنان به عنوان جبهه
هاي  آن كه خود بدانند كه قرباني سياست افزايند بي هاي قرون وسطايي در باب زن مي جنس دومي، بر ابقاي انديشه

هاي خويش كه  شده از سوي كساني هستند كه بودشان و وجودشان نه متكي بر ارزشي القا  ارتجاعي و مرد ساالرانه
ادبيات و رمان به . براي رهايي از جهل و ناداني راهي جز روشنگري نيست. است) زن(مبتني بر نفي و انكار ديگري 

   .  اه خويش خواهم آموختتو مرا نيك بياموز من خود ر. عنوان ابزار روشنگري فرصتي است براي آگاهانيدن و رهانيدن
  



 

  
  
  
  
  
  

  :صل اولف

  كلـــــــــيـّات
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  بيان مسئله -1-1

  :شناختي است، تا معهرويكردهاي زنانه، نقد جا ژوهش، افزون بر رديابيي بنيادي اين پ مسئله

تفاوت نويسندگان زن ايراني و غربي در نگرش به جامعه و نماياندن آن در آثارشان معلوم - 1

  .گردد

  . ايران و غرب دانسته شودهاي زنان رمان ِهاي جهان مشابهتا ت- 2

اند  گرايي تا چه اندازه توانسته  واقعي مايه تا بدانيم زنان ايران در آفرينش رمان اجتماعي با دست- 3

  .ي خود را صادقانه ترسيم كنند تصوير جامعه

  اهميت پژوهش -1-2

ي  ي نقد تطبيقي در ايران سابقه در حوزهجايي كه اصوأل پژوهش آكادميك و دانشگاهي  از آن

رد تا دانسته شود كه  صورت پذيپيرامون اين مسئلهيي ها پژوهشرسد  الزم به نظر ميچنداني ندارد 

ي انساني و اجتماعي را در مقايسه با زنان  اند روابط پيچيده نويسندگان زن ايراني تا چه حد توانسته

چنين نشان داده شود كه زنان در جوامع دموكراتيك   و همغربي در آثار خود منعكس و تحليل كنند

  .هاي آن منشاء اثر باشند توانند در اصالح جامعه و آسيب  ميتر بيش
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  سوال مورد پژوهش  -1-3

  :ها در اين پژوهش تا حد امكان پاسخ داده شده است بدين قرارند هاي مطرح شده كه به آن پرسش

ن آن در آثارشان در نماياندبي در نگرش به جامعه و تفاوت نويسندگان زن ايراني و غر- 1

  كجاست؟

  هاي زنان ايران و غرب يافت؟ هايي در جهان رمان توان مشابهت آيا مي- 2

اند تصوير  گرايي تا چه اندازه توانسته ي واقع مايه زنان ايران در آفرينش رمان اجتماعي با دست- 3

  .ي خود را صادقانه ترسيم كنند جامعه

  ي پژوهش ينهپيش -1-4

ي چنداني ندارد و شايد بتوان گفت يكي  هاي تطبيقي به صورت آكادميك در ايران سابقه پژوهش

اين اثر ارجمند الگويي براي .  استاد مينوي استپانزده گفتاراز بهترين الگوهاي نقد تطبيقي 

اثر دكتر ه ديشسفري در ركاب انتوان كتاب  گران ايراني بعد از خود شد كه از آن جمله مي پژوهش

  .حسن هنرمندي را نام برد

  روش كار -1-5

  . اي با اين پژوهش سازگاري دارد انهنويسي و كتابخ هاي تحقيق، روش برگه از ميان روش

نامه، مورد مطالعه قرار گرفت و  نخست آثار نويسندگان موردنظر و منابع مرتبط با موضوع پايان

نامه به   تفكيك شد و اين پايان،ها بر حسب موضوع هنويسي و جمع آوري مطالب، برگ پس از برگه

  . روش آثار علمي و پژوهشي با فرمت مورد نظر دانشگاه تنظيم گرديد



  

  
  

  

  :صل دومف

  اـــه ـل دادهيـــتحل
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  ي پيدايش رمان در اروپا مروري بر تاريخچه -  2-1

ها،  وجه قرار داد، بسياري از انساناومانيسم در اروپا كه انسان و وجود او را مورد ت با ظهور جنبش

 رها ساختند و موجبات –تسلط كليسا بر جامعه بود   كه حاصل–خود را از قيد مناسبات اجتماعي

رنسانس بود،  اين جنبش عظيم كه همان. ندداي را در تاريخ بشريت فراهم آور  گستردههاي دگرگوني

ي   گستردهتتحوالپا را فرا گرفت و خود عامل  ديري نپاييد كه سراسر ارواما ،از ايتاليا آغاز شد

  .به كلي دگرگون نمود امع انساني راديگري شد كه سيماي جو

هاي مكانيزه، جهان را با   بود كه با اختراع ماشينتتحوال يكي از اين ،انقالب صنعتي 

  و بافي هاي بزرگ صنعت كشاورزي، پارچه با حركت چرخ. هايي بنيادي روبرو ساخت يدگرگون

  به خصوص آسيا شدند، ديگرهاي ي مواد اوليه، متوجه قاره ريسندگي، صاحبان سرمايه به منظور تهيه

   . به رونق اقتصادي خويش افزودند،ها  آنهاي طبيعي و با غارت ذخاير معدني و ثروت

مع صنعتي، ت جوا جمعييي، به تدريجهاي توليدي در كشورهاي اروپا  گسترش كارخانهگام با هم

 صنايع بزرگ و كه دركردند و گروهي  گذاري   صنايع سرمايه  كه دراي دسته:  دو دسته تقسيم شدندبه

ل  كه با توسي خواص،  طبقه. جامعه پديد آمد بدين ترتيب دو طبقه در .كوچك مشغول به كار شدند

  .گرفت  مي پرولتاريا قراري  و در مقابل آن طبقهشد ناميده مي – تحت عنوان بورژوا – به سرمايه
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 هاي اقتصادي را موجبات رقابت ، بورژواي طبقهگسترش بر  عالوه ،روزافزون توليد با ها كارخانه

شورهاي مختلف و  ك تصرفبابه طوري كه كشورهاي اروپايي يكي پس از ديگري . دنيز فراهم نمودن

  .به قطب بزرگ اقتصادي جهان تبديل كردند اروپا را ،ها آنغارت منابع طبيعي ِ

دار  است كه طي آن كشورهاي سرمايه  اقتصادينگ جهاني اول يكي از پيامدهاي اين رقابتج

امنيت  صلح، خائر برخاسته و با برهم زدنذ به جنگ صاحبان... آلمان و نظير انگليس، فرانسه و ،اروپا

  .ي را به مخاطره انداختندجهان

ت ظالمانه و  ماهيروي،حكومت سوسياليستي شو  جنگ از جمله تشكيلي غيرمنتظرهنتايج 

 باعث شد تا فرانسه قدرت مطلق  از طرفيرا برمال ساخت واستعماري كشورهايي نظير انگلستان 

  .در پيش گيرد و انگلستان نسبت به آلمان روابط دوستانه اروپا گردد

ا  آمريكا بزيرا .ين قدرت اقتصادي معرفي كردتر ، آمريكا را به عنوان بزرگ جنگهاي تأمين هزينه

  . شده بود بدل  دار حقيقي جهان  بانكبه ،هاي جنگ اروپاييان تأمين هزينه

متفقين جنگ جهاني اول يعني انگلستان، فرانسه، ايتاليا، و غيره بابت مبالغ گزافي كه در جريان   «

 به آن كشور بدهكار بودند و از طرف ديگر دولت آلمان براي پرداخت ،جنگ از آمريكا وام گرفته بود

دست نياز به ... مت بسيار سنگين و كمرشكني كه در برابر پيمان صلح ورساي به عهده گرفته بودغرا

  هاي دريافتي از آمريكا پرداخت  ي را از محل وامكرد و اقساط غرامت جنگ سوي آمريكا دراز مي

  .نمود مي

روز به روز در ساير نقاط اروپا، فضا از نارضايتي عميقي پر بود و آتش انقالب و خطر انفجار 

ملت آلمان زير بار سنگين غرامت جنگي، ورشكستگي اقتصادي، تورم پول . شد  ميتر بيشتر و  نزديك

  )5-4ص:1362،گروه جامي(.»آمد و فقر عمومي از پاي در مي

نصيب نماند و پس از   و دگرگوني بيتحولاز  با تغيير اوضاع اجتماعي، فرهنگ و ادبيات اروپا،

وي با ابداع ژانر  .به اروپاييان معرفي كرد دن كيشوتقالب رمان را با ) 1615-1605(سروانتس مدتي
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ان داستان خود دعوت  قهرمهاي ساده به عنوانِ مردم عادي و انسان ِبه گزيدن نويسندگان را جديد،

  .كرد

اي بر نويسندگان گشوده شد و آن نگريستن به زندگي واقعي و انسان  ي تازه با اين اثر، دريچه«

ترين وجه تمايز رمان از رمانس   بزرگ،صهاين مشخّ. شد اي بود كه در جامعه به فراواني ديده مي هساد

اي بودند كه در اطراف  هاي حقير و ساده هايي كه موضوع و محور رمان قرار گرفتند، آدم يعني آدم. بود

ه اشراف به طبقه عامه ي غالب افراد داستاني، از طبق طبقه. شدند اي به فراواني ديده مي هر نويسنده

 بود و فضاي عادي زندگي انسان تبديل شد و موضوع داستان حوادث زندگي عادي

   )20ص:1379بدالهيان،ع(.»روزگار هم

   رمانس -2-2

هاي ايراني كتاب  بسياري ريشه و اساس رمانس، به خصوص رمانس اروپا را تحت تأثير قصه

يالدي در فرانسه رواج و رونق گرفته و پس از آن به  دوازدهم مي دانند كه در سده  مي شبزارويكه

  .ديگر كشورهاي اروپايي راه يافته است

ي  ارائه« در واقع رمانس .أثر از اسطوره و افسانه شكل گرفت كه مت استيكي از انواع ادبي ،رمانس

  )144ص:1366،رادفر(». استهاي دور از واقعيت  جنبهتر بيشي با در نظر گرفتن هر چه  اثر هنر

 اكثر. دكن يرو م ههاي احساسي و پرشور روب هاي شگفت و عشق صحنه نس خواننده را بارما

حال جنگ و  هستند كه فارغ از زندگي روزمره، در زاده و پاك س، قهرماناني اصيلرمانهاي  شخصيت

روزي  جنگ و پيي دامهها را به ا  كه آن،زمان درگير ماجراهاي عشقي نيز هستند  همو ؛اند سلحشوري

قهرمان داستان با جادوگراني روبروست كه  .كند سيدن به معشوق نيز هست، تشويق مي ركه همانا

جنگد و در اكثر موارد  ها مي  قهرمان رمانس با آن.طلبند  و او را به مبارزه ميآفرينند  مشكل ميشبراي

  .رسد ت از آن اوست و به كام دل ميپيروزي و موفقي
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 فارسي با رمانس در ادبيات« هر چند كه ،بلند فارسي را دارندهاي   قصههاي ها ويژگي اكثر رمانس

  )149ص:1383،ميرصادقي(.»نداردوجود ت خاص داستاني و خاستگاه آن عينأ صامشخّ

بسياري . اند بعدها به صورت نثر نوشته شده به شكل شعر روايتي و منظوم بوده و ها ابتدا رمانس

 ي نورترپ فراي به گفته«. د و چندان با آن موافق نيستنددانن ها را اخالقي نمي محتواي رمانس

ر طبق  ب.دهد ره و محاكات را به خود اختصاص ميي ميان اسطو  منطقه، رمانس،)پرداز كانادايينظريه(

ر هايشان از انسان عادي فرات و كار دارد كه نيروها و توانايي رهايي س شخصيتاين تعريف، رمانس با 

اي محتواي اخالقي و تعليمي ها به ندرت دار رمانس. رسد ه پاي خدايان نمي باما ،رود مي

  )149ص:همان(.»هستند

 .بر رمان اثر گذاشت ي خود به نوبه  كه خود تحت تأثير اسطوره و افسانه شكل گرفت،رمانس

... يراث كمدي و رمانس قرون وسطي استتناوب موضوع اظهار عشق در رمان، از نظر تكويني، م«

ي اوج، آن را  اعي است كه رمان با توقف در لحظه معين شرايط تاريخي و اجتمي  در يك دورهزيرا

  )128ص:1365،هوف(».سازد ل به امري مطلق ميتبدي

شد  مانس كه به زبان فرانسه نوشته مير. ي اول وابسته به زبان است ان در وهلهصراحت داست«

با اين . كرد به حيات اجتماعي معاصر نزديك مي ترجمان اسطوره بود و از آن طريق محتواي خود را

براي مثال كه -ع شگردهاي ذهني را شدند و انوا ها به شكل شعري سروده مي ها و افسانه همه اسطوره

شد  ي مستمر نوشته مي مانس، از طرف ديگر به قصد مطالعهر. كردند  ايجاد مي-براي ما آشناست يليادا

   ادبيات حماسي، شعر وقايعموقعيت. خصوصي بودمسلماً  اماي، ي آن گرچه شايد نه فرد كه مطالعه

  . كند  ن دوازدهم به طرزي متضاد جلوه مي و رمانس در قرنگار

از . شد روه وسيعي از مردم عامي نوشته ميي حماسي با محتواي اصيل خود خطاب به گ قصه

اب به دانشمندان و داد خط  مي روزمره قراري  كه غالبأ قهرمان را در يك زمينهطرف ديگر رمانسي

ت اجتماعي اين گروه از مردم كه مسلح به قدرت جديد، فرهنگ جديد، و وضعي. شد نجبا نوشته مي
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ها را  ت آنياتي داشته باشند كه هم وضعيگرفتند، الزم بود ادب قرار ميبايد مورد تأييد جديدي بودند و 

   .ا باشده ت آندهد و هم مبين رفتار و حساسيمشروع جلوه 

 به دليل اي،  قرن دوازدهم به قهرمانان افسانههاي ي هيجان و سلحشوري شواليه به دليل روحيه

اي در فتوحات جنگ يا شكار قرون وسطي، به دليل  هاي قهرمان اسطوره شركت دادن همان هيئت

ه رمانس ود، تبديل اسطوره بفراهم كردن محيطي متشكل از دژها و برج و باروها براي قهرمانان خ

زند، يعني   سوسو ميبالزاك و الفايت، ساد  كه هنوز هم در آثار،ي عاملي رواني و اجتماعي بود نشانه

در . شود تا خود را به جاي قهرمان بگذارد اين فرصت به خواننده داده مي. زيانندسام عامل هم

. ر كلي كهنه شده استار ابدي به طو مفهوم تكرتاريخي است؛ترين معناي كلمه،  رمانس، كه در عميق

بنابراين . گيرد ه و گذشته آن مورد بررسي قرار ميي خاصي از زندگيش، همراه با آيند قهرمان در نقطه

  )145-143صص:1368زرافا،(.»تفردي خاص اس خواند زيرا معرف شخصيتبايد او را  از اين پس 

  داستان كوتاه  -2-3

ي  نويسنده، گارآلن پواد. نوزدهم ظهور كردداستان كوتاه به شكل و الگوي امروزي در قرن 

 اثر ناتانيل شده هاي بازگو قصه هاي  بر مجموعه داستان1842كه در سال آمريكايي در پي انتقادي 

دود كمي و كيفي ي حد و ح ريزي كرد، كه بعدها تعيين كننده را پي اي  ادبيهاثورن نوشت، اصول نوع

هويت مستقلي نداشت، به ثمر   اروپا آغاز شده بود و در ابتدا ازنوع ادبي كه اين داستان كوتاه شد و

  .رسيد

والتر اسكات،  هاي سر  تالشوي مباني نظري اين نوع ادبي را نيز ارائه داد و موجب شد تا

  .باره كار كرده بودند به ثمر نشيند نتر در اي يش كه پثورنهاايرونيگ، هافمن و 

يك پرسناژ اصلي را در  آن نويسنده به مدد يك طرح منظم،اثر كوتاهي است كه در « داستان كوتاه

قاء المجموع تأثير واحدي را ال حيث اثر من دهد و اين ي اصلي نشان مي يك حادثه

  )117ص:1366فر،راد(».ندك مي
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تكيه بر روايت ويژگي اصلي داستان كوتاه اين است كه خواننده طي يك نشست بتواند با 

بايد توجه كرد كه داستان كوتاه پيچيدگي .  داستان آشنا شودشخصيتنويسنده، با برشي از زندگي 

  . است تر كمهاي داستان كوتاه نسبت به رمان  افكني  را ندارد و گرهنياي رماند

گري و ذكر حوادث اصلي و فرعي و اوج و فرودهاي بسيار باشد،  اگر اصل مهم رمان روايت

گيرد و  و ايجاد حالت شك و انتظار شكل ميگيري   غافلداستان كوتاه بر مبناي طرح خطي و بر مبناي

  .كند ن خواننده را همراهي ميداستا اين حالت تا پايان

ها نيست، بلكه اين دو،  ي آن بين داستان و رمان فقط در اندازهفرق «، ن گفت كهتوا به طور كلي مي

واقعي را  داستان كوتاه.  دارندهاي داستاني نيز با هم فرق ميزان پيچيدگي محتوا و تعداد گرهاز نظر 

 داد و تبديل به فكر يك رمان توان پرورش ستان كوتاه را مي فكر دااماتوان تبديل به رمان كرد،  نمي

وادث اصلي و  رمان حاماپردازد  ي فرعي مي ي اصلي و چند حادثه داستان كوتاه به يك حادثه. كرد

شوند و   با هم تركيب ميتر بيش اين حوادث ود،ر فرعي زيادي دارد و هر چه طرح رمان جلوتر مي

هاي زيادي  شخصيت رمان معموأل اما ندارد، تر بيش شخصيتباالخره داستان كوتاه چند 

  )258ص:1378،بيشاب(».دارد

از سوي نويسندگان چندان جدي گرفته نشد «ها   كه داستان كوتاه تا مدتايد خاطر نشان ساختب

در قرن نوزده تعداد نويسندگان داستان . نوشتند  تفنن داستان كوتاه ميدگان از سر نويسنتر بيشو 

 از آغاز قرن حاضر داستان كوتاه جاي خود را باز كرد و اما.  از نويسندگان رمان بودتر كمسيار كوتاه ب

  )22ص:1379،عبداللهيان(».رمان ظاهر شدتر از  ماي از موارد، مه حتي در پاره

 در انشاي دهخدااو با پيروي از سبك ِ. ايران استگذار داستان كوتاه در  پايهزاده،  علي جمال محمد

اين اثر حاوي شش . را نوشت  يكي نبوديكي بود ه مجموعه داستان كوتا1300 در سال چرند و پرند

 زيرا.  زبان و بيان جديدي روبرو كردزده و اشرافي ايران را با تداستان كوتاه بود كه جامعه ادبي سنّ

ن مردم توا صل ساده نويسي نشان داد كه مي عاميانه و نيز پيروي از ازاده با محور قرار دادن زبان لجما

  .در آثار ادبي مورد توجه قرار دادعامي و زبانشان را 
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هم ذوقي متّ قرار گرفت و به بي تيعن برخي از نويسندگان سنّزاده در ابتدا مورد ط جمالاگر چه 

هدايت با نوشتن مجموعه  راه به ثمر نشست به طوري كه بعدها صادق تالش او در اين اماشد، 

 طور كامل وارد ادبيات ايران ي او را اعتال بخشيد و اين ژانر را به ، شيوهزنده به گور تان كوتاهداس

 بزرگ توان از ين ژانر مورد توجه قرار دادند ميي هدايت را در ا از نويسندگاني كه بعدها شيوه .كرد

نام   خيمه شب بازيهاي كوتاه با مجموعه داستان چوبك  وچمدان داستان كوتاه مجموعهعلوي با 

  .برد

   رمان -2-4

در « . ،رمان استهاي عاميانه شكل گرفت ستاني كه پس از رمانس و قصهآخرين شكل ادبيات دا

ولي  .دش مي گفته، چه نظم و چه نثر رمان سوي به حكايت واقعي يا غير واقعيقديم در زبان فران

باشد  ي آن مي ي تخيل نويسنده شود كه حوادث آن زاييده ان به سرگذشت يا داستاني گفته ميامروز رم

  )141ص:1366رادفر،(».و به نثر است

 كه دن كيشوت را به دليل با وجود اين. دانند  مي اثر سروانتس دن كيشوتاآغاز رمان را ببرخي 

هاي   اين اثر خالي از ويژگياما ،انستان به نوعي رمانس دتو هاي دن و معشوق او دلسينا مي قهرماني

هاي  شخصيت اصلي داستان در كنار شخصيتست كه در آن ت چرا كه داستان بلند روايي ارمان نيس

بنابراين . توان آن را رمان ناميد اين نظر ميبرد و از  ه رويدادهاي داستان را به پيش ميفرعي، مجموع

  . رمانس و رمان است مرز ميانشوتيدن كتوان گفت كه  مي

هاي فكري و فلسفي هر دوره،   انديشهپذيري از با تأثير اجتماعي،تتحوالطي دوران گذر و 

گذاري  ي و ادبي در فرانسه و پاريس پايه مكاتب فلسفاكثر. ن به وجود آمدهاي جديدي در رما گرايش

  .ند ديگر نقاط اروپا و جهان انتشار يافتجا به  و از آنندشد

 مكاتب متعددي  از جملهسوررئاليسم، دادائيسم، ناتوراليسم و مدرنيسمسيسم،  رئاليسم، رمانتي

  . ادبي و داستاني پديدار شدهاي مختلف در آثار  ها به تدريج و طي دوره د كه اصول آنبودن




