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 برگ اصالت و مالکیت اثر 

، ابتکارات، تمامی حقوق مادی و معنوی مرتبت بر نتایج

، این پژوهشهایِ ناشی از انجام اختراعات و نوآوری

باشد. نقل مطلب از می دانشگاه محقق اردبیلیمتعلق به 

با رعایت مقّررات مربوطه و با ذکر نام ، این اثر

نام استاد راهنما و دانشجو ، دانشگاه محقق اردبیلی

 بالمانع است.

 

 

 یکارشناسآموخته دانشامید یوسف پور سوال اینجانب 

یات تطبیقی ادبگرایش -زبان وادبیات فارسیرشتهارشد

به ادبیات و علوم انسانی دانشگاه محقق اردبیلیدانشکده

که در تاریخ  5011271169 دانشجویی شماره

نامه تحصیلی خود تحت از پایان.................. 

های دو مکتب سوررئالیسم و تطبیق مؤلفه»عنوان: 

رئالیسم جادویی در دو رمان بوف کور صادق هدایت و 

ام، دفاع نموده« مارکز گارسیاابریلتنهایی گسالصد

 شوم که:متعهد می

گونه مدرك تحصیلي ( این رساله را قبالً براي دریافت هیچ8

ها یا به عنوان هرگونه فعالیت پژوهشی در سایر دانشگاه

و مؤسسات آموزشی و پژوهشی داخل و خارج از کشور ارائه 

 ام.ننموده

تحصیلی  نامهت پایان( مسئولیت صحّت و سقم تمامی مندرجا2

 گیرم.خود را بر عهده می

حاصل پژوهش انجام شده توسط اینجانب ، ( این رساله9

 باشد.می

( در مواردي كه از دستاوردهاي علمي و پژوهشي دیگران 4

مطابق ضوابط و مقّررات مربوطه و با ، اماستفاده نموده

نام منبع مورد استفاده و ، رعایت اصل امانتداری علمی

 ام.ایر مشخصات آن را در متن و فهرست منابع ذكر نمودهس

قصد استفاده یا هر ، ( چنانچه بعد از فراغت از تحصیل5

ثبت اختراع و ... ، برداري اعم از نشر كتابگونه بهره

معاونت پژوهشي و  از حوزه، از این رساله را داشته باشم

 مجوزهاي الزم را اخذ، فّناوری دانشگاه محقق اردبیلی

 نمایم.

-مستخرج از این رساله در همایش مقاله ( در صورت ارائه6
، ها و انواع مجالتگردهمایی، سمینارها، هاکنفرانس، ها

نام دانشگاه محقق اردبیلی را در كنار نام نویسندگان 

 )دانشجو و اساتید راهنما و مشاور( ذکر نمایم.

، شود خالف موارد فوق ثابت، ( چنانچه در هر مقطع زماني7

طرح ، عواقب ناشي از آن )از جمله ابطال مدرك تحصیلي

پذیرم و دانشگاه محقق شکایت توسط دانشگاه و ...( را مي



دانم با اینجانب مطابق ضوابط و اردبیلی را مجاز می

 مقّررات مربوطه رفتار نماید.
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 مقدمه و هدف -1 .5

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 بیان مسأله -1-1 .1-1

ادبیات تطبیقی و بررسـی تطبیقی دو اثر از دو نویسنده سابقة طولانی ندارد. اگرچه در     

ای میان شاعران از بعضی جهات مرسوم بوده های مقایسـهدورتر در قالب برسـی هایسـال

های اخیر مطرح شـــده و با نگرش و حوزة فعالیت اســـت. بحث ادبیات تطبیقی در ســـال

ای که با وجود جذاب خود، توجه پژوهشـــگران را به خود معطوف داشـــته اســـت؛ به گونه

 در این باره انجام گرفته است.های گوناگون و با ارزشی جدید بودن، پژوهش

کم این اصـطلاح که در ابتدا به صورت علمی نبود و قواعد مشخصی نداشت، در نقا  کم   

های علمی و مشــخصی در پیش مختلف جهان هم به کار گرفته شـد و برای خودش روش

 ای از ادبیات مورد بررسی قرار گرفت و مطالعه شد.گرفته بود و به عنوان شاخه

ن به ها ســخدبیات تطبیقی، بررسـی رواب  ادبی ملل مختلف اسـت و از تأثیر و تأثر آنا    

آورد. این اصـطلاح دارای دو مکتب اسـت: مکتب فرانسوی و مکتب آمریکایی. این میان می

دو مکتب در اوایل قرن نوزدهم و دومی در اواسـ  قرن بیستم شکل گرفت. این دو مکتب 

ـــوی به رابطة تفـاوت در تحقیقـات ادبی خود، بـا هم هـایی دارند؛ طوری که مکتب فرانس

تاریخی و تفاوت زبان دو اثر توجه دارد. در حالی که مکتب آمریکایی به دنبال شــباهت دو 

ــند. مکتب آمریکایی به تحقیقات  ــته باش ــت، هر چند از لحات تاریخی تطابق نداش اثر اس

 شناسی یا رابطة نقاشی با ادبیات.معهرابطة ادبیات با جا لاًپردازد، مثای هم میبینارشته

هدایت و مارکز از نویسـندگان سوررئالیسم و رئالیسم جادویی در ایران و کلمبیا)آمریکا(    

اند؛ اما این مکاتب از نظر اصول بسیار به هم هسـتند و مکاتب ادبی گوناگون را تجربه کرده

کز رئالیسم جادویی گارسیا مار نزدیکند و بسـیاری از تصـاویر سوررئالیستی را به وضوح در

بینیم. این دو نویســندگان اگرچه در یک دورة تاریخی، رمان نمی نوشــتند و صــادق می
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ـــال از مارکز بزرگ 25هـدایت  ـــنده با وجود تفاوتس ـــت؛ ولی، هر دو نویس هایی، تر اس

های بسیار شبیه دو مکتب به همدیگر دارند. این های بسـیاری در کاربسـت مؤلفهشـباهت

و مارکز در « بوف کور»و رمان در واقع حد اعلای مکاتب ادبی خویش هستند. هدایت در د

ــال تنهایی» ــد س ــی و حتی مذهبی را با خلق « ص ــیاس ــادی، س ــامان اقتص ــاع نابس اوض

 نویسند؛ بلکه در پسها واقعی نمیها برخلاف رئالیسـتاند. اینهایی بیان کردهشـخصـیت

کننـد؛ چون دیگر جــامعـه پــذیرای ت را بیـان میپردة خیــال و جـادو، واقعیــت و حقیقــ

ای هها و اندیشهها و رمانهای رئالیسـتی نبود و باید شیوة جدیدی برای بیان ایدهداسـتان

شد و تغییری در آن ایجاد گونة جدیدی نگریسته میکردند که به زمان بهخود انتخاب می

 شد؛ پس دست به دامان خیال و جادو شدند.می

اند؛ طوری که بسیاری های علمی، ادبی و هنری از یونانیان متأثر شدهان در زمینهایرانی    

های تأثیرگذاری و تأثیرپذیری اند و ترجمه هم یکی از راههای آنان را ترجمه کردهاز کتـاب

اسـت. از آنجایی که هدایت بسیاری از آثار کافکا و آثار بسیار دیگری را ترجمه کرده است؛ 

شـــود. از طرفی یر  مکاتب ادبی غربی در این رمان هدایت به وضـــوح دیده میبنابراین تأث

ها مسـتقیم یا غیر مستقیم بوده است. مستقیم مانند خود هدایت که به برخی تأثیرگذاری

ــت و این تأثیرگذاری در حین ترجمه در رمان ــل  بوده اس ــه و آمریکا مس های زبان فرانس

ـــت؛ یا تأثیرپذیری گ وته از ادبیات ایران که از طریق ترجمه، با ادبیات هـدایـت نمایان اس

 آید.ایران آشنا شد. اینجاست که ادبیات تطبیقی به کمک تطبیقگر می

آید و ادعا اقتباس و تقلید و نفوذ در میان می وقتی سخن از اخذ و ،در ادب تطبیقی    

 دیگر اخذ کرده است شود که نویسنده و شاعر آثار و مضامینی را از نویسنده و شاعر قوممی

و در واقع، این بیان متضمن این است که نویسنده و شاعر قومی چگونه با مضامین و آثار 

 (.826: 8913کوب، قوم دیگر مقابله کرده است)زرین

شباهت در سبک، ساختار، حالت یا تفکر بین آثاری  را« قرابت»یا « تشابه»الدریج 

-اربلیک وژردر اشعار ویلیام « خورشید». مانند ایماژ داند که هیچ ارتباطی با هم ندارندمی

ویند و ریشة جاز تفسیر یونگی بهره می غالباًدونروال؛ منتقدان برای تبیین چنین تشابهاتی 

 (.5438939دانند که در ساختار تخیل بشر وجود دارد )پراور، الگوهایی میآن را، کهن

« اردتو»برابر « تشابه»قت ادبی نظر مهمی دارد: اما، استاد همایی هم در مورد تشابه و سر

گویند، در اصل به باشد. توارد که آن را توارد خاطرین نیز میمی« ورود»است و از ریشة 

گرفتن و در  جای و از یک سرچشمه آبمعنی رسیدن دو نفر است با یکدیگر در یک 
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 سخن یکدیگر شعری یا نثریاصطلاح آن است که دو شاعر یا نویسنده بدون اطلاع از حال و 

را عیناً مثل هم ساخته باشند. چنانکه در نظر شخص جاهل، مورد تهمت سرقت باشد 

 (.93938961)همایی، 

در مورد مسألة تشابه یا قرابت که دو نویسنده در محی  جغرافیایی متفاوت زندگی   

-ای مشترک میکنند، بدون شناخت از یکدیگر مطالبی را در مورد موضوع و اندیشهمی

هاست؛ پس آثاری که در زمینة مضامین مشترک نویسند که ناشی از خرد جمعی انسان

 اند، بدون اینکه از هم تأثیر و تأثر داشته باشند، با همدیگر قابل تطبیق هستند.خلق شده

صد سال »هدایت و « بوف کور»های شباهت دو رمان مورد بحث این پژوهش؛ رمان

از همین مقولة تشابه و توارد است؛ چون که مجرد شباهت، دعوی اخذ مارکز هم « تنهایی

 و تقلید نیست و بسا که توارد از وحدت تجربه، ناشی شده است.

در مطالعة هر اثر طبعاً منشأ و منبع الهام آن اثر مهم است. از منابع الهام، بعضی حیاتی 

زندگی او جریان دارد و  هستند که عبارت باشند از: تجارب شاعر و اموری که در محی 

البته در فکر او نیز تأثیر و نفوذی تمام دارند. بعضی دیگر از منابع الهام، منابع کتابی وکتبی 

هستند که عبارت باشند از آنچه نویسنده و شاعر از مطالعه کتب در مخزن خاطر دارد. در 

فانی را از منابع صورت، حوادث و احوال سیاسی، اجتماعی و عقاید و آراء دینی و عر هر

دانند.گاه، شاعر یا نویسنده فکر سلف را به عنوان مبدأ و محرکی)موتیف( تلقی حیاتی می

سازد و گاه نیز، فکر اساسی را از ای از آن میکند و خود به میل و اراده خویش چیز تازهمی

 (.88238939زرین کوب، ر.ک، کند )گیرد؛ اما، بر خلاف او اظهار رأی میدیگری می

پس، آثاری که از هم تأثیر نپذیرفته باشند؛ ولی، مضامین مشترکی داشته باشند، در 

ی که ها و نقدهایتر شدن بحث، به تعریفگیرند. برای روشنحیطه ادبیات تطبیقی جای می

 شود:در ادبیات تطبیقی مطرح شده است، اشاراتی می

ست که ادبیات تطبیقی، در واقع، انتقال ، در مورد ادبیات تطبیقی معتقد ا«طه ندا»

ها و موضوعات و تصاویر و های ادبی یک ملت به ادبیات ملتهای دیگر، در حوزة واژهپدیده

 (.2638919های مختلف بیانی است )ندا، قالب

شده  زبان نوشتهاما، برخی به تأثیر و تأثر متون ادبی بر یکدیگر که به بیش از یک 

گوید که ادبیات تطبیقی تر است و می، شاخص«پراور»میان،  د که از اینباشند، معتقدن

کند و در فراسوی مطالعة ادبیات است که از تطبیق به عنوان ابزار و نه هدف استفاده می

 (.8638939مرزهای زبانی فعالیت دارد )پراور، 
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ررسی مطالعه و ب بر این باورند که ادبیات تطبیقی،« شورل»تعدادی از منتقدین از جمله 

 (.2538913آثاری است که از زمینة فرهنگی متفاوتی برخوردار باشد  )شورل، 

یا در این نها بر یکدیگر در تولید آثار ادبی امری انکارناپذیر است و محسنیتأثیر فرهنگ

یا، نشود )محسنیهای ادبی میباره عقیده دارد که این تأثیرهاست که سبب ایجاد شباهت

8939 :95399) 

؛ ای به آن داشته استآنچه که ویژگی خاص ادبیات تطبیقی است و کفافی، توجه ویژه

های فکری و هنری های جریاناینکه، اهمیت ادبیات تطبیقی در این است که از سرچشمه

 : مقدمه(.8912دارد )کفافی، ادبیات ملی، پرده برمی

 .مکنیحال گذری بر پیشینة ادبیات تطبیقی می
 

 ادبیات تطبیقی در ایران

ادبیات تطبیقی در ایران هم احتمالاً در اوایل قرن بیستم رواج یافته است. مطابق مستندات 

و گزارش های موجود، پیدایش عنوان ادبیات تطبیقی در ایران ولو در حد ترویج نام آن 

میلادی در  8312همزمان است با حضور دکتر فاطمه رضازاده محلاتی، متولد سال  لااحتما

هایی تحت عنوان ش، مشهور به فاطمه سیاح در ایران و تدوین درس 8218مسکو برابر با 

 8987 هایادبیات سنجشی و ادبیات روس به وسیلة ایشان در دانشگاه تهران در فاصلة سال

 (.213: 8939نیا، ش؛ یعنی سال فوت ایشان )نک، محسنی8926تا 

یقی در مقطع کارشناسی ارشد برای اولین بار در دانشگاه به مرور زمان رشتة ادبیات تطب 

پژوهشی این ـشهید باهنر کرمان، در ایران دایر شد و در همان دانشگاه اولین مجلة علمی

ات هایی هم در زمینة ادبیایجاد شد. بر همین اساس، کتاب« ادبیات تطبیقی»رشته با عنوان 

 زمینة تطبیق ادبیات ملل، به عرصة ظهور رسید.  هایی هم درنامهتطبیقی تألیف شد و پایان

توان دریافت که پیدایش ادبیات تطبیقی در ایران حاصل جنبشی از آنچه گذشت می

فکری و فلسفی و یا احساس نیازی مبرم به تأسیس این دانش نبوده است؛ بلکه، این نوع 

استادی نه چندان مسل  های اروپایی و به همت جدید از پژوهش ادبی، به تقلید از دانشگاه

ریزی های ایران در آمده است و به دلیل عدم برنامهبه زبان و ادبیات فارسی به دانشگاه

 (.94ـ95: 8934مند و فقدان مدرس تعطیل شده است )یوسف، درازمدت و روش

 اصطلاح ادبیات تطبیقی در ایران
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ا...زاده شیرازی، ی آیتبرد. مرتضکار میرا به« نقد تطبیقی»کوب اصطلاح مرحوم زرین

المقارن تألیف غنیمی هلال، بیشتر ادبیات تطبیقی و گاهی ادبیات مترجم کتاب الادب

 کار برده است.ای را بهمقایسه

حث ب»ای را پیشنهاد نموده است. ای و مقایسهمرحوم خسرو فرشیدورد معادل ادبیات مقابله

دبیات تطبیقی نامیدند؛ ولی امروز که گونه مشابهت را نخستین محققان ما ادربارة این

تری کرده است نباید دچار چنین پنداری شد بلکه باید برای تحقیقات ادبی، پیشرفت بیش

( نام داد که literature comparativeای)این امر عنوانی خاص قائل شد و آن را ادب مقابله

 (.113: 8971)فرشیدورد، « ای بر ادبیات تطبیقی شمردتوان آن را ذیل و تکلمهالبته می

 فعالان ادبیات تطبیقی در ایران

کوب با ؛ مرحوم عبدالحسین زرین«نمایش تاجر ونیزی»مرحوم مجتبی مینوی با مقالة 

؛ محمد «آشنایی با نقد ادبی»، «هاها و اندیشهیادداشت»، «نقش بر آب»هایی چون کتاب

، «شعر معاصر عرب»، «ر فارسیصور خیال در شع»هایی چون رضا شفیعی کدکنی با کتاب

آواها و »و « بینجام جهان»؛ محمد علی اسلامی ندوشن با آثاری چون «موسیقی شعر»

از سعدی »، «هابرخورد اندیشه»، «اسلام از نظر ولتر»؛ جواد حدیدی با آثاری چون «ایماها

؛ حسن «نسههای فرازنان شاهنامه در داستان»و  « ایران در ادبیات فرانسه»، «تا آراگون

سفری در رکاب »و « تأثیر ادبیات فارسی در آثار آندره ژید»هنرمندی با آثاری چون 

؛ در بین این اساتید، مهدی محقق، آذرتاش آذرنوش، سید جعفر سجادی کسانی «هااندیشه

فی اند و ابوالحسن نجهستند که پای خود را به عرصة ادبیات تطبیقی ایران و عرب بازنموده

ود شاگردان دکتر فاطمه سیاح در ادبیات تطبیقی دانشگاه تهران هستند، پا به که از معد

 عرصة ادبیات تطبیقی ایران و ملل اروپایی نهاده است.

 های ادبیات تطبیقیمکتب

 ـ مکتب فرانسوی1

که « دربارة ادبیات»( در کتاب خود تحت عنوان 8776ـ 8187مادام دواستال فرانسوی)

ده است، به بررسی ادبیات کشورهای اروپایی پرداخته است. این م منتشر ش 8111در سال 

: 8939نیا، کتاب و افکار او از عوامل پیدایش ادبیات تطبیقی در فرانسه است)محسنی

 (.14ـ15
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های ادبیات تطبیقی با ظهور مکتب رمانتیسم در قرن نوزدهم میلادی نخستین جرقه 

مینه را برای تمام مکاتب ادبی که از پی آن جنبش رمانتیسم ز»در فرانسه زده شد؛ زیرا، 

 ها را در درون خود جای داد.آمدند، هموار ساخت و اصول کلی این مکتب

( در کشور فرانسه 8731ـ 8171م ابل فرانسوا ویلمان) 8121به احتمال قوی در سال 

ه کار بنخستین فردی باشد که در دانشگاه سربن برای اولین بار، اصطلاح ادبیات تطبیقی را 

 (.13: 8939برده است)همان، 

(، پاول وان تیگم، 8114ـ 8163(، سنت بوو)8111ـ 8164ژان ژاک آمپر) 

ام.اف.گویارد فرانسوی، بالدرن اسپرژه از بزرگان ادبیات تطبیقی در فرانسه هستند و ماریوس 

تب مکفرانسوا گی یار، ژان ماری کاره، رنه ایتمبل و پاول وانتیگم از تمایندگان فکری 

فرانسوی ادبیات تطبیقی هستند. و همچنین گوستاو لانسون فرانسوی تأثیر قاطعی بر 

 ادبیات تطبیقی داشته است. 

ادبیات تطبیقی در پی شناخت وجوه تشابه میان ادبیات »از دیدگاه مکتب فرانسوی  

گوناگون جهان است و یک گسترة ادبی محض و خالص است که هدفش کوشش برای ایجاد 

 (.818د میان ادبیات و دیگر هنرها و دیگر علوم نیست برخلاف مکتب امریکایی)همان: پیون

که بر ارائة  گرایی( قرن نوزدهم اروپاست)اثبات1مکتب فرانسوی تحت تأثیر پوزیتویسم

 (.89: 8913ورزند)انوشیروانی، مستندات و مدارک تاریخی اصرار می

 شود:ها اشاره مینست که به آمکتب فرانسوی ادبیات تطبیقی دارای اصولی ا

 گرایی یا گرایش تاریخی داشتن در تحقیقات ادبی.ـ تاریخ8

 های تطبیقی.ـ اهمیت دادن به جایگاه زبان و تفاوت آن در بررسی2

 ـ اصرار و تأکید بر شیوة علمی و تجربی در تحقیقات و مطالعات تطبیقی.9

 

 ـ مکتب آمریکایی7

ی بعد از مکتب فرانسوی در اواخر قرن نوزدهم به وسیلة مکتب ادبیات تطبیقی آمریکای

گروهی از نویسندگان آمریکایی پا به عرصه نهاد. این نویسندگان می خواستند که ادبیات 

                                                
گرایی است. اصطلاحی فلسفی است که براساس آن تنها به معنای واقعی، صریح، تحقیقی و اثبات« positive« پوزیتویسم از  - 1

وی شناس فرانسفیلسوف و جامعه« ت کنتآگوس»شود. اولین بار روش معتبر تحقیق و شناخت روش  علمی ـ تجربی دانسته می

پذیر نباشد معتبر هم نیست. ریشة فکری آن به قرن آلیسم قرار دارد، هر چه تحقیقکار برد. براساس پوزیتویسم که مقابل ایدهبه
 گردد.هجدهم برمی
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آمریکایی  تری میان ادبیاتتر بشناسند و سعی داشتند پیوندهای بیشاروپایی را بهتر و بیش

 و اروپایی به وجود بیاورند.

نخستین فردی است که ادبیات تطبیقی را  لاًم( احتما8112« )کفوردچارلز چوشی شا»

 8113در سال « چارلز گیلی»های آمریکا مطرح کرده است. بعد از شاکفورد، در دانشگاه

میلادی به ارائة درس ادبیات تطبیقی در دانشگاه میشیگان پرداخت. او سپس به دانشگاه 

ت تطبیقی را در این دانشگاه تأسیس کرد)ر.ک، م گروه ادبیا8382کالیفرنیا رفت و در سال 

 (.891: 8939نیا، محسنی

م  8311و  8314های های آمریکا در سالشروع رسمی ادبیات تطبیقی در دانشگاه

تدریس « آرتور ریموند مارش»های یاد شده، م افزون بر کوشش8131بوده است. در سال 

ای آرام و های ادبی را به گونهد. فعالیتادبیات تطبیقی در دانشگاه هاروارد را شروع نمو

المللی ادبیات تطبیقی در آمریکا م انجمن بین8354آهسته تداوم داد. سرانجام در سال 

ه سیر ادبیات تطبیقی از دانت»تأسیس شد و در همین سال، فردریک و دیوید مالونی کتاب 

 (.893را منتشر کردند)همان: « تا اونیل

« اتیمبل»تطبیقی، رشد خود را مرهون فرانسوی تندرویی مانند مکتب آمریکایی ادبیات 

بوده است. در مکتب آمریکایی شر  تفاوت زبان و ضرورت ارتبا  تاریخی نفی و سلب 

رو موضع آنان نسبت به این موضوع بر این اساس استوار است که ادبیات از این»شود. می

 رود، عنایت دارد. زبانمرز ملی فراتر میاش که از حد و تطبیقی به بررسی ادبیات در رابطه

 (.81: 8913تعیین کنندة نوع ادبیات نیست)کفافی، 

بعد از جنگ  (8319-8335نقاد و نظریه پرداز آلمانی ـ چک تبار ) ؛سخنرانی رنه ولک

م در دانشگاه 8351المللی ادبیات تطبیقی در سال جهانی دوم در دومین کنگرة بین

یا، نعمده ای در گرایش آمریکاییان به ادبیات تطبیقی بود)محسنیکارولینای شمالی، جهش 

8939 :841.) 

در مکتب آمریکایی برعکس مکتب فرانسه به رواب  میان ادبیات مختلف بر مبنای اصل 

تأثیر و تأثر توجهی نمی شود. اصل تشابه و همانندی میان فرهنگ و ادبیات گوناگون اساس 

ایی است. همین اصل تشابه و همانندی باعث شد که در کار و مبنای اصالت مکتب آمریک

مکتب آمریکایی، ادبیات با دیگر معارف بشری از جمله هنرهای زیبا و دیگر علوم تجربی و 

انسانی مرتب  شود. ادبیات تطبیقی از نگاه مکتب آمریکایی با نقد جدید و مدرن پیوند 

 (.854دارد)همان: 
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 سوررئالیسم

وضع کرد. سور « آپولینر گیوم»عاطفی با ادبیات است. این واژه را کلام، برخورد  در یک

(sur .در فرانسه به معنی روی و فرا است )Real  حقیقی( در اصل لغت مربو  به اشیاء(

توان گفت مراد، واقعیتی و واقعیت است. می (thing)در لاتین به معنی چیز  rezاست؛ زیرا 

کاوی جدید)فرویدی( ررئالیسم محصول رشد رواناست که در ضمیر ناخودآگاه ماست. سو

 (.                                  863: 8935در قرن بیستم است و آمیزشی از واقعیت و فراواقعیت است )شمیسا، 

مکتب سوررئالیسم را رسمیت دادند. « آندره برتون»ها، به یاریدادائیست8322در سال 

لوار و اآراگون، پل  شد. از بزرگان سوررئالیسم به لویی ها در فرانسه پیدامثل سایر مکتب

 (.8935توان اشاره کرد )همان:سوپو می فیلیپ

واقع، ظهور سوررئالیسم ادبی و هنری و نفوذ آن، نمود و مظهر دیگری از بحران خود  در

شد و با  زآغا« بیانیة سوررئالیسم»ویرانگر تفکر غربی در مرحلة پسامدرن است. با انتشار 

به طور رسمی خاتمه یافت و پس از جنگ جهانی دوم 8366مرگ آندره برتون، در سال 

 (.84538916به تدریج از رونق افتاد )زرشناس، 

-فرا»و « واقعیت برتر»سر و ته و شهوانی را به عنوان ها، بیان اوهام اغلب بیسورئالیسم

 (.846کنند )همان:مجید میت« شهود»تر از آن، به عنوان و حتی مسخره« واقعیت

هدف اعلای سوررئالیسم چیزی نیست مگر، اقناع کامل آزادی. سوررئالیسم در درجة 

اول نوعی نیروی عظیم گسستن است و عصیان و ورود به آن نه از طریق تجارب؛ بلکه، 

های احساس کردن و اندیشیدن را زیرورو دنبال دگرگونی ناگهانی روحی که همة شیوهبه

 (.719,712: 8976یابد )سید حسینی، کند، امکان میمی

 هااصول اصلی سوررئالیست

ـ 5ـ دیوانگی 4ـ اشیاء سوررئالیستی و تصاویر عجیب و غریب 9ـ امر شگفت 2ـ رؤیا 8

ه ارادـ لحظات سوررئالیستی و تصاویر ذهنی بی1ـ نگارش خودکار 7ـ هزل و طنز 6تصادف 

 (.872: 8935ـ گسست متن )شمیسا، 81 ـ اروتیسم و پورنوگرافی3

 

 رئالیسم جادویی

نویسی کشورهای امریکای لاتین)شیلی، پرو، کلمبیا، مکزیک، آرژانتین، به سبک داستان

گویند؛ اما، در حقیقت خاستگاه آن لاتین نیست؛ بلکه، کوبا، برزیل و...( رئالیسم جادویی می

به آمریکای لاتین منسوب شد. ظاهراً  تنهایی مارکز، این سبک،بعد از شهرت صد سال 
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کار برد و ، هنر شناس آلمانی، این اصطلاح را به«فرانتس رو»8325بار، در سال اولین 

آن را به صورت جدی در ادبیات مطرح کرد. رئالیسم 8343در سال  « آلخوکار پانتینه»

توان زد. میآمیجادویی، خیال پردازی صرف نیست، در آن خیال و واقعیت به هم در می

گفت به اعتبار نویسنده یا قهرمان آن رئالیسم است؛ اما به اعتبار خواننده فرا واقعی و 

: 8935ای از رئالیسم و ضد رئالیسم است )ر.ک، شمیسا، جادویی است؛ پس، روی هم آمیزه

245,249.) 
 

 مشخصات اصلی رئالیسم جادویی

خوردن  هم ـ به4های سیاسی داستان زمینهـ 9ـ شگفتی 2ـ اتفاقات و حوادث فرا منطقی 8

ـ رؤیا 7ریختگی زمانی هم ـ در6ـ مبالغه و انجام اعمال محیرالعقول 5مرز خیال و واقعیت 

 (.25238935ـ سکوت اختیاری در مورد حوادث )شمیسا، 1و اسطوره و خیال 

ه این، به تاریخچهای مورد تطبیق ما، داستان ایرانی است؛ بنابراز آنجا که یکی از رمان

 .شودو آثار سوررئالیسم و رئالیسم جادویی در ایران، اشارة کوتاهی می
 

 مکتب سوررئالیسم در ایران

مکتب سوررئالیسم تأثیر زیادی بر نویسندگان ایران گذاشته است. صادق هدایت و هوشنگ 

ردهای وگلشیری، از نویسندگانی هستند که بیشتر از دیگر نویسندگان ایرانی، از دستا

 دهشاز»هدایت و « کوربوف»اند. اولین اثر سوررئالیستی یعنی سوررئالیسم بهره برده

های سوررئال را به نمایش اند، نوع ایرانی داستانگلشیری به خوبی توانسته« احتجاب

ن کتاب، ای»کورگفته است: فیلیپ سوپو، از بزرگان سوررئالیسم در مورد بوف بگذارند.

 (.86138935)شمیسا، « را خلاصه کرده استسرنوشت بشری 
 

 رئالیسم جادویی در ایران

ادبیات رئالیسم جادویی در ایران، طرفداران بسیار دارد و همواره، آثار ترجمه شده از ادبیات 

 غرب در این وادی، مورد توجه عموم نویسندگان و منتقدان بوده است.

ئالیسم جادویی با آثار غلامحسین ساعدی در ایران، حتی قبل از آشنایی با مارکز، نوعی ر

آغاز شده بود. امروز « روزگار دوزخی آقای ایاز»و رضا براهنی با نام « عزاداران بیل»با عنوان

« اهل غرق»اثر براهنی، « رازهای سرزمین من»و « آواز کشتگان»هایی از دو اثرنیز قسمت

پور و بالأخره، اثر تازة محمود پارسی اثر شهرنوش« مردان بدونزنان »پور، اثر منیرو روانی
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تردید، برای آثاری که در آینده ، بی«روزگار سپری شدة مردم سالخورده»آبادی با نام دولت

 (.24538935شوند )شمیسا، نوشته خواهد شد، سرآغازهای موفقی شمرده می

تلاف بسیاری مارکز، هم موارد اشتراک و هم موارد اخ گارسیاآقای صادق هدایت و گابریل

ـ واقعیت در گردش هستند با ـ جادو و رؤیابا هم دارند. هر دو رمان، حول محور واقعیت

دهد و مارکز در مکتب اینکه هدایت، در مکتب سوررئالیسم به هدف نوشتن ادامه می

رئالیسم جادویی؛ شاید هدایت هدفش کشف بهتر حقیقت برتر باشد و مارکز بیشتر به 

اند؛ اما، گاهی سوررئالیسم و نماید، توجه خاصی داشتهجادوگونه میحقایق جامعه که 

که رئالیسم جادویی گاهی به شوند تا جاییرئالیسم جادویی خیلی به هم نزدیک می

رسد و از تصایر عجیب و غریب سوررئالیستی مدام، ناخودآگاه موجود در سوررئالیسم می

اند و شرای  اجتماعی و اقلیمی اثر پذیرفته ای وجوید. هر دو از تأثیرات منطقهبهره می

اند. از جمله اینکه هم هدایت و هم مارکز، در نظامی و فرهنگی خاص و گاه، مشابه را داشته

اند. ما برآنیم که مارکز و هدایت را که در شخصیت اول داستان به خودشان نظر داشته

م. اند، مورد مقایسه قرار دهییستههم زمحی  جغرافیایی متفاوتی با فاصلة مکانی زیادی با 

اند. تا جایی که هر دو، نمونة نابی از اصول مکاتب خویش را در رمانشان تحقق بخشیده

-صد دانست ورا جزء بیست کتاب شاهکار سدة بیستم میلادی می« کوربوف»آندره برتون، 

ه است، ناتالیا شد 8312در سال « رومولوگالگوس»تنهایی مارکز که برندة جایزة ادبیسال 

 «.رمان، سلام بگوییمبرخیزیم و به آخرین »بورگ، دربارة آن گفته بود که جینز

توانند های دو رمان که میدر پژوهش حاضر، تلاش بر این است که با توجه به شباهت

های سوررئالیسم و رئالیسم های موجود میان دو جامعه باشد، مؤلفهتصادفی یا از شباهت

هایی نظیر جادویی را در دو رمان مذکور، مورد بررسی و تطبیق قرار دهیم؛ پس، پرسش

 شود.های زیر مطرح میپرسش
 

  های( پژوهشسؤال)سؤال -1-2 .2-1

سوررئالیسم و رئالیسم جادویی را در آثارشان  هایاند مؤلفهـ دو نویسنده تا چه حد توانسته8

 ؟انعکاس دهند

 های دو مکتبکارگیری ویژگیبندی دو نویسنده، در بهموجب پایـ چه علل و اهدافی 2    

 ادبی شده است؟

 ـ وجوه اشتراک دو نویسنده، از دو مکتب ادبی جداگانه چیست؟9    
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 ـ وجوه اختلاف دو نویسنده، از دو مکتب ادبی جداگانه چیست؟4    

 اهداف پژوهش -1-3 .3-1

دبیات داستانی دو کشور ایران از آنجا که این پژوهش، تطبیق دو اثر در حوزة ا

باشد و ادبیات داستانی، جزء فرهنگ و تمدن هر کشوری وکلمبیا)آمریکای لاتین( می

های مکتب سوررئالیسم و رئالیسم تواند باشد که مؤلفهشود؛ هدف این میمحسوب می

هت امورد پژوهش قرار گیرد تا مهارت، شب« تنهاییسال  صد»و« بوف کور»جادویی در دو اثر

های دو مکتب، برای خوانندگان آشکار شود و های دو نویسنده، در کاربست مؤلفهو تفاوت

 ارزش رمان، برای جامعة ادبی بهتر معرفی شود.
 

 ضرورت و اهّمیت پژوهش -1-4 .4-1

پژوهش حاضر، به بررسی تطبیقی عناصر دو مکتب سوررئالیسم و رئالیسم جادویی در 

پردازد که از نظر مکاتب ادبی متفاوت و مارکز می« تنهایی لصد سا»و« بوف کور»دو رمان

اند. بررسی آثار این دو، از دو دیدگاه متفاوت، نشان دهندة این است که قابل بررسی

 اند کهای از زمان، به لحات تاریخی و نظامی و فرهنگی احساس کردهنویسندگان در برهه

العاده و جادویی بیان قعیّت و خیالی و خارقباید مسائل حاکم بر جامعه را به صورت فراوا

ای را عرضه کنند و راه رستگاری و صعود انسان به مرحلة بینی و رویکرد تازهکنند و جهان

زمان و جادویی، برای مردم هموار کنند؛ با وجود این، برآن شدند بالاتر را از طریق تصاویر بی

ا ههای خیالی و ذهنی، در آگاهی انسانخصیتتا در قالب داستان و با استفاده از حوادث و ش

 و جامعه بکوشند.

 پژوهش انجامل و ابزار مورد نیاز براي یوسا -1-5 .5-1

 متعدد هایرساله مقالات و فیش، سایت اینترنتی، کتب،، خانهکتاب



 

 

 

 

 

 و پیشینه تحقیق مبانی  -2 .6

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ادبیات داستانی  -2-1 .6-1

درمعنای جامع آن، به هر روایتی که خصلت ساختگی و ابداعی آن بر جنبه تاریخی و  

گیرد؛ بباید همه انواع خلاقه ادبی را در بر ارو، ظاهرشود؛ از اینواقعیتش غلبه کند، اطلاق می

 گویند.اما، در عرف نقد امروز، به آثار روایتی منثور، ادبیات داستانی می

ادبیات داستانی، بخشی از ادبیات یا ادبیات تخیلی است و تفاوت عمدة آنها با هم در این    

ن گیرد، خواه، ایاست که ادبیات داستانی همة انواع آثار داستانی روایتی منثور را در برمی

شکوهمندی ادبیات تخیلی برخوردار باشند، خواه نباشد؛ یعنی، هر اثر انواع از خصوصیت 

ای که با دنیای واقعی ارتبا  معناداری داشته باشد؛ در حوزة ادبیات روایتی منثور خلاقه

گیرد. ادبیات داستانی شامل قصه، رمانس، رمان، داستان کوتاه و آثار وابسته داستانی قرار می

یونان باستان؛ یعنی آثار حماسی، غنایی، نمایشی و تعلیمی را در به آنهاست و انواع ادبی 

 (.2338934گیرد)میرصادقی،برنمی

 ـ داستان1ـ1ـ2 .7-1

انداز و برداشت نویسنده از زندگی و هستی. هر داستان، تصویری است عینی از چشم 

 ةمعینی دربارة زندگی دارد یا نحوة برخوردش با زندگی، فلسف« فکر و اندیشه»نویسنده 

توان از احساسات و عواطف ها را نمیکند. در واقع افکار و اندیشهزندگی او را مجسم می

اند و گاه در برابر هم قرار جدا کرد. این افکار و احساسات گاهی به هم آمیخته و پیوسته

گیرند. ارائة افکار و احساسات در شکل و صورتی که به مردم بهتر فکر کردن و چیره می

س، افکار نویآموزد. واعظ، فیلسوف و مقالهلات و ارتبا  صحیح با یکدیگر را میشدن بر مشک

دهند؛ اما، نویسنده تمایلی توجه به احساسات خود ارائه میخود را به طور کلی و مجرد، بی

خواهد آن را به طور ملموس، تصویر کند. در خلق چنین به افکار کلی و مجرد ندارد و می
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ای وهدهد، به شیشده ارائه می بة خود را به صورت برگزیده و تنظیمتصویری نویسنده تجر

 که خواننده، ممکن است خود را در آن سهیم بداند و در افکار و احساسات او شرکت بکند.

آید؛ یعنی ممکن است اول در داستان کوتاه و رمان اغلب، زمان نقل وقایع در پی هم نمی   

طور چاشت بعد از غذا. فورستر، متوجه ألة مرگ و همین مسألة تباهی مطرح شود و بعد مس

شود عقربة زمان را پس و پیش برد؛ اما، بر این نکته این نکته بوده است که در داستان می

نویس برای اینکه رشتة داستان از دستش نرود، مجبور است به نوعی اصرار دارد که داستان

زمان را در بافت رمان خویش نادیده  تواند وجودبچسبد و هرگز نمی« زمان»به این 

 (.49: 8934بگیرد)نک، میرصادقی، 

 ـ قصه2ـ1ـ2 .8-1

العاده، بیشتر از تحول و تکوین ای که در آنها تأکید بر حوادث خارق، به آثار خلاقهمعمولاً

-الساعه میگویند. در قصه، محور ماجرا بر حوادث خلقهاست، قصه میها و شخصیتآدم

دهند، آورند و رکن اساسی و بنیادی آن را تشکیل میرا به وجود می گردد. حوادث، قصه

های قصه نقشی داشته باشند. به عبارت دیگر، ها و آدمآنکه در گسترش و رشد قهرمانبی

یابند و بیشتر دستخوش حوادث و تر، دگرگونی میها، در قصه کمها و قهرمانشخصیت

شناختی فردی و جزئیات و خصلتی است و روانماجراهای گوناگونند. دگرگونی آنها کلی 

، هاها بر بدیها اغلب، پایانی خوش دارند و در آنها خوبیتوجیهی در آنها دخالت ندارد. قصه

 شوند.پیروز می

های عامیانه اغلب، ساده و ابتدایی است و زبان نقلی و توضیحی دارد. زبان شکل قصه   

 هایالمثلها و ضربها و لغتعامة مردم و پر از اصطلاحاغلب آنها نزدیک به گفتار و محاوره 

 کار گرفته شده است.عامیانه است و زبان معمول و رایج زمان، در آنها به

 ،«افسانه»های ای است که پیش از مشروطیت با عنوانمنظور از قصه، همة آثار خلاقه   

آمده است و تعریفی که های ادبی گذشته و ...در متن« اسطوره»، «سرگذشت»، «حکایت»

شود و همه واجد این سه خصوصیت عمده هستند: از قصه داده شد، شامل همة این انواع می

 (.91: 8934گرایی)میرصادقی، خرق عادت، پیرنگ ضعیف، کلی

 ـ رمانس3ـ1ـ2 .9-1

ز، توجه انگیرمانس، قصة خیالی منثور یا منظومی است که به وقایع غیرعادی یا شگفت 

آمیز یا اعمال سلحشورانه را به نمایش های اغراقای عجیب و غریب و عشقبازیکند و ماجراه
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گذارد. شکل رمانس در قرن دوازده، در فرانسه، رونق گرفت و از این کشور، به کشورهای 

ه نثر تدریج ب غربی دیگر نیز راه یافت. در ابتدا فق ، در قالب شعر روایتی بود و بعد، به

ری گی یافت. رمانس، جهان با شکوه و با عظمت غیرواقعی شوالیهگرایید و عمومیت بیشتر

ای هگذارد و برخلاف حماسه فق ، به جنگ اختصاص ندارد و بیشتر قصهرا به نمایش می

ه یابد کای اختصاص میزادههای اصیلکننده دارد و به قهرمانخیالی است که جنبة سرگرم

ند آمیز دلبسته بودانگیز و اغراقی عاشقانه و شگفتاز زندگی روزمره، دور بودند و به ماجراها

زدند و با ای دست میو در راه وصال محبوب، قهرمان زن، به اعمال جسورانه و سلحشورانه

 جنگیدند.های شریر میجادوگران و شخصیت

 هایهایی که رمانس را از قصهندرت دارای محتوای اخلاقی است. یکی از دلیلرمانس به    

کند، همین اخلاقی نبودن آنهاست، قصه، بیشتر، دارای خصوصیت فارسی جدا میبلند 

ها، وجوه اشتراک بسیاری هم از نظرساختاری و هم از نظر آموز است. رمانساخلاقی و عبرت

های اشرافی و شان و وجود قهرمانهای بلند فارسی دارند؛ اما، خاستگاهمعنایی با قصه

کند.)ر.ک، های بلند فارسی متفاوت میشان، آنها را از قصهدرباری در آنها و سبک فاخر

 (.98: 8934میرصادقی، 

 ـ داستان کوتاه 4ـ1ـ2 .11-1

ر د« پوآلن ادگار»بار، داستان کوتاه به شکل امروزی، در قرن نوزدهم ظهور کرد. اولین      

یان تفاوت م داستان کوتاه را تعریف کرد و اصول انتقادی و فنی را ارائه کرد که 8142سال 

رائه ا« پو »نویسی را مشخص کرد؛ اما، بر خلاف اصولی که های کوتاه و بلند داستانشکل

شد، فاقد ساختمان حساب شده های کوتاهی که در قرن نوزدهم نوشته میداده بود، داستان

 گفتند.و محکم بود و به آنها قصه، طرح، لطیفه و حتی مقاله می

های کوتاه مانع از داستان کوتاه که در بر گیرندة انواع داستانارائه تعریفی جامع و     

ای نیست و شاید، محال باشد. در فرهنگ وبستر آمده است که به باشد،کار چندان ساده

های کوتاهی که امروز نوشته تر است و بر اغلب داستانهای دیگر، کاملنسبت از تعریف

، سر اای است که نوعکوتاه خلاقها وایت نسبتداستان کوتاه، ر»شود، قابل تطبیق است: می

، با غالباًهاست که در عمل منفردی شرکت دارند و و کارش با گروهی محدود از شخصیت

 «.وییگیابد تا داستانهوا، تمرکز میو  مدد گرفتن از وحدت تأثیر بیشتر بر آفرینش حال
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فردی و اجتماعی را روایت می از آنجا که داستان کوتاه اغلب، تغییرات مداوم زندگی    

ای هرو، داستانهای متنوعی نیاز دارد. از اینبرای بیان این تغییرات به قالب اکند، طبع

 های تازه است.کوتاه پیوسته، محمل تجربه

توان انگشت گذاشت: های کوتاه امروزی بر سه خصوصیت مهم، میدر اغلب داستان       

اسی، های اسشناسی فردی و به پیروی از این خصوصیتانمانندی، پیرنگ غنی و روحقیقت

های روانی، خلقی رسند که دارای شرح جزئیات توجیهی، تحلیلهایی به کمال میداستان

 (.99: 8934فضا و رنگ باشند)میرصادقی،  و توصیف

 ـ رمان5ـ1ـ2 .11-1

، گفته ولاًمعم .ترین شکل تبلور یافتة ادبی روزگار ماستترین و معروفرمان، مهم     

های در خلال سال ،نویسندة اسپانیایی ،اثر سروانتس« کیشوت دون»شود رمان، با می

 ،، نوشتة مادام  دولافایت«خانم کلو شاهزاده»تولد یافته است و با رمان  8685ـ  8615

هایی که برای رمان تعریف .نویسی امروزی گذاشته شد، بنیان رماناتقریب ،نویسندة فرانسوی

 متنوع است و هر کدام بر نوعی از رمان قابل تطبیق است: ،ه شدهداد

 از آدمی و عادات ،رمان، داستانی طولانی است که بر اساس تقلیدی نزدیک به واقعیت»

 .«و حالات بشری نوشته شده باشد و به نحوی از انحاء تصویر جامعه را در خود منعکس کند

وجه و پیچیدگی خاص که با تجربة انسانی همراه روایت خلاقه به نثر با طول شایان ت»یا : 

با تخیل  سر و کار داشته باشد و از طریق توالی حوادث، بیان شود و در آن گروهی از 

 «. ها در صحنة مشخصی شرکت داشته باشندشخصیت

بندی مراتبی ها و حضورشان را در سازمانروایت منثور داستانی طولانی که شخصیت»یا: 

، غالباً ،هزار کلمه باشد 41تا  91اثری داستانی که کمتر از  .ها تصویر کندنهاز وقایع و صح

شود؛ اما، محسوب می« قصه» یا « داستان بلند یا ناولت» ،«داستان کوتاه »به عنوان 

هر رمان  .هر رمان، شرح و نقلی است از زندگی .حداکثری برای طول و اندازه خود ندارد

است « درونمایه» و « پیرنگ» ،«هاصحنه» ،«عمل» ،«شخصیت»، «کشمکش»متضمن 

 .(64338913،)میر صادقی
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 نویسی غرب پیش از قرن بیستم داستان -2-1-6 .12-1

 ،های منثور و منظومحماسه .قرن، فاصله نداردنویسی در جهان غرب، بیش از سه رمان    

ب را تشکیل که ادبیات داستانی گذشته غر ،هاها و رمانساسطوره ،های اخلاقیحکایت

تفاوت بسیار  ،شودهمگی از نظر محتوا و ساختار با آنچه امروز، رمان خوانده می ،دهندمی

 .نظر کاملی وجود نداردرمان، چه زمانی به وجود آمد، اتفاق  دربارة اینکه نخستین .دارند

 نوشتة آلبلاس ن ژیل»دولافایت فرانسوی یا، اثر مادام «خانم کلوشاهزاده »برخی از افراد 

 (.3438972برند )پریستلی، رمان نام می فرانسوی را به عنوان نخستین« لوساژ رنه

 ،توان آن را رمان خواندنخستین اثری را که با قدری تسامح می ،نظرانبیشتر صاحب 

میلادی منتشر شد  8615دانند که در سال اثر سروانتس اسپانیایی می«  کیشوتدون»

 (.838917،)بیات

 نویسی غرب در اوایل قرن بیستمداستان -2-1-7 .13-1

در این دوره، تحت  .نامندمی« عصر طلایی رمان مدرن»دهة آغازین قرن بیستم را،      

های ادبیات داستانی در مغرب زمین به طور کلی تأثیر عوامل مختلفی، فنون و نگرش

زمینة عقیدتی های عمومی بود که پسفروپاشی ارزش ،دگرگون شد. یکی از این عوامل

نویسان و تودة مردم عامی ایجاد کرده بود که در آن هنرمندان و به طور خاص رمان

 ،دیچز و ستلوردیهای مشترکی دربارة تجربیات مهم انسانی داشتند )دیوید برداشت

 (.886ـ885: 8974

 در آغاز قرن بیستم، جامعة انسانی دچار تحولی شده بود که اهمیت یافتن فرد به جای

دریافته بودند که در حقیقت، خود  ،نویسندگان این عصر .ترین مشخصة آن بودجامعه مهم

ش بخبستن به واقعیتی امید کنند و باید از دل آنها آفرینندة دنیایی هستند که مشاهده می

 (.882: 8974،پوشی کرد )ریمند ویلیامزدر خارج از دنیای درون، چشم

نگرش  ،های مدرن اثر گذاشتدیدگاه نویسندگان رمان عامل دیگر که بر تغییر شیوه و

ای از لحظات متوالی نیست زمان دیگر، رشته ،در آغاز قرن بیستم .تازه به مسألة زمان بود

نویس آنها را با نظم و ترتیب به خواننده ارائه کند؛ بلکه، جریانی دائمی در ذهن که رمان

: 8917آمیزند )بیات، حال و آینده در هم میوقایع گذشته و  ،شد که در آنفرد قلمداد می

4.) 
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-های علم رواندر آستانة قرن بیستم و در فضای فکری و فرهنگی متأثر از پیشرفت

-پیدایش صنعت سینما و حرکت جهان به سوی ماشینی شدن و با دگرگونی جهان ،شناسی

رگون نویسی دگشیوة داستان ،نویسان جوامع صنعتی در آستانة جنگ جهانی اولبینی رمان

پروست و ویلیام  فاکنر، دوره دیگری مارسل  ،جویس شد و ظهور نویسندگانی چون جیمز

عدم ارتبا  میان نویسنده  ،گرایینویسی رقم زد که در آن مسائلی چون درونرا در داستان

توجهی به عنصر طرح و اهمیت دادن به بی ،گونه بودن رمانپیچیدگی و معما ،و خواننده

 (.5آثار داستانی را به کلی دگرگون کرد )همان: ،پردازییت به جای حادثهشخص

 نویسی ایران پیش از قرن چهاردهمداستان -2-1-8 .14-1

های فارسی را باید، در نیمة قرن سیزدهم شمسی، جستجو گیری نخستین رمانطلیعة شکل

ات سیاسی جدید و ها و خاطرنامهزندگی ،هانویسندگان تحت تأثیر سفرنامه ،کرد که در آن

هایی دست زدند که به نگارش رمان ،ای و احساساتی غربیهای حادثهنیز ترجمة رمان

مضمون عمدة آنها عقب ماندگی ایرانیان و انتقاد از اوضاع و احوال اجتماعی و سیاسی ایران 

 ای والعابدین مراغهنوشتة زین« بیگنامة ابراهیم  سیاحت» ،ترین این آثارمهم .بود

های پایانی قرن سیزدهم، در سال .از عبدالرحیم طالبوف بودند« المحسنینمسالک»

« شمس و طغرا»از جمله:  .نمایدترین نوع ادبی رخ میهای تاریخی به عنوان مطرحرمان

ن نوشتة عبدالحسی« خواهان مزدکگستران یا انتقام دام»خسروی و  باقر میرزانوشتة محمد 

 (.853: 8917توان نام برد )بیات،را میزاده کرمانی صنعتی

گونه، نتوانستند به های تکنیکی فراوان و خصوصیت گزارشها، به دلیل نقصاین رمان 

نویسی فارسی تبدیل شوند و برخی این آثار را بیشتر، برای سرگرمی عوام بنیاد داستان

 (. 81: 8977نوشتند )کریستف بالایی،می

 از آغاز قرن چهاردهم  نویسی ایرانداستان -2-1-9 .15-1

  ،زادهعلی جمالنویسندگان مطرح آغاز قرن چهاردهم که چهار چهرة معروف آنها محمد      

های نوینی در داستان علوی و صادق چوبک بودند و به آزمایش مهارت بزرگ ،صادق هدایت

ن، بنیاد ای جدید را در ادبیات داستانی ایرادوره ،کوتاه و رمان دست زدند که حاصل آن

گیری بر ادبیات داستانی قرن حاضر های کوتاه، تأثیر چشمصادق هدایت با داستان .نهاد

های طیف وسیعی از سبک ،شناختیهای رواندر کنار توجه ویژه به داستان .گذاشته است

 بوف  ،(8982علویه خانم ) ،های کوتاه اوداستان .مدرن را در آثار خود گنجانده است
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Abstract 

 

Research Aim:Primary purposes of research, and the research motivation or 

the reasons why you decided to do this study. 

Research method:Describe approaches, methods or techniques whose 

explains are crucial to understanding the study. 

Findings: Findings should be written in a concise and comprehensivemanner. 

This includes experimental and theoretical findings, relations and correlations, 

observed impacts, etc. 

Conclusion:Based onthe results of your study, this section should explain the 

contributions and implications of the research. It may also include suggestions 

for further studies, evaluations, applications, new relations, and approved& 

rejected hypothesis. 
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