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 1يمولود طالئ
 ي زبان و ادبيّات فارسي دانشگاه اصفهان )گرایش غنایي(ي دکتردانشجو

 :دهيچك
هاستت شخصيّت از يست که نوعاً سر و کارش با گروه محدودا ياقهبه نسبت کوتاه خالّ تِیروا ،داستان کوتاه

بود  يکی .کنندميکه غالباً در عمل منفردي شرکت دارند و از طریق وحدت تأثير بر آفرینش حال و هوا تمرکز 
 ر در آمتدهیتن به رشتتة تحرینو نویسيداستان وةيکه به شاست ران ین مجموعة داستان کوتاه در ايلاوّنبود،  يکی

 .  است
ن تیتا ،و ستاده یيار ابتتدايبست يبتا استتفاده از شتگردها ستندهینودهد کته ين اثر نشان میبه ساختار ا ينگاه 

بته ششت   منتخت  ج داستتانتار پنتتث ساختتياز ح يداعته ابتونگچيکه هیياتا جتت ؛ها را خلق کرده استداستان
بهره  ي، منتقد فرانسو«نت ولتيژپ ل»ة یاز نظر نبود يکیبود  يکیمجموعة  یيوة روايل شيتحل يبراخورد. ينم

ف یتتعر يتتیروا يو کنشتگر، دو شتکل اصتل يان راوتيم يعمل ياهمسانته نتب هتتوجّوة مذکور با يدر ش . یابرده
 قابليّتتختود  ،هتان بختشتیتک از ایداستان همسان. هر  يايت دنیداستان ناهمسان و روا يايت دنی؛ رواشوديم

نگار، کنشتگر به سه گونة روایتي متن ،تر را دارد؛ دنياي داستان ناهمسانهاي کوشکبندي به زیرمجموعهتقسي 
 شود. ميسي  نگار و کنشگر تقبه دوگونة روایي متن ،و خنثي و دنياي داستان همسان

 کننتده( بتا متنِتیتروا نِتستنده )متینو يعنتی ؛گرا هستتندهمسان متن ،هر پنج داستان ،یياز جهت گونة روا 
گتر یهمراه بتا د نِ نگاه خود رايپردازد و دوربيبه گذشته به نقل داستان م يبا نگاه ياست. راو يکیشده تیروا

خواني دارد. طتر  دروني است و با گونة روایي آن ه  هاي مذکوردید داستاندهد. زاویةميکنشگران حرکت 
رستد در مجموع بته نظتر متي ترین روایت را دارد.کامل «عليقربان درد و دل مالّ»و  استها نسبتاً محک  داستان

ستت و شتگردهاي ا ة آنمرهون زبان ساده و گنجينتة فرهنتع عامّت ،یکي بود یکي نبود موفّقيّتِي از بخش مهمّ
 روایتي در این اثر شندان پر رنع نيست. هاي خاصّپيچشداستاني و 
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 :مه و طرح سؤالمقدّ .2

بتته دستتت  يالديمتت 1391( معاصتتر در دهتتة Narratologie) يشناستتتیتتمربتتوب بتته روا يِنظتتر يمبتتان

 يشناستزبتان و يروست یتيگرادل در گترو صتورت يهمگت»کته  شد يزیريپ اييانسوپژوهشگران فر

ن، تن، استووره بتتت بتیتاور ريتنظ یياتدهتتواح يگتذارامتتوان در نير آنها را ميداشتند و تأث يسوسور

ن متوارد طبتق قواعتد یت( ا151: 1977ک، یت)مکار« ه، نقش، وجه و انواع رخدادها مشاهده کرد.یمانقش

 شوند. ي  ميگر ترکیکدیبا  يت با نظ  خاصّیروا ور زبانِدست

 يابته گونته ؛دا کرديپ ياژهیو اهمّيّتبه آن  توجّهها و ، ساختار داستانيشناستیشرفت عل  روايبا پ

ز يتداستتان ن يشتعر، در بررست يدر بررست تحتوّلان عتالوه بتر یگراان و ستاختاریگراموالعة صورت»که 

 ،هتادهندة داستانبه اصول و قواعد شکل توجّهگر یان دي( به ب119: 1931گلتون، ی)ا« د آورد.یپد يانقالب

ستنده و ینو يتواند حضور نامریيق آن میاست که از طر ف نمودهیخواننده تعر يرا برا يدی  جديمفاه

 احساس کند.  يتررا به نحو ملموس يراو

شتوند و يختت  مت یيمعموالً بته جتا»ست که ن بدان معنای( دارند؛ اTrajectoryر )يس ها، خطّتیروا

در آن منظتور  يريتگجتهيا نتیتحتل راه يشرفت و حتّيپ يخت  شوند و نوع یيرود که به جايانتظار ه  م

ن یترا در ایتف قترار دارد؛ زيا توصتیتمقابتل گتزارش  ،تیتروا ،ن جهتی( از ا19: 1979)توالن، « شود.

 ست. يو شرا مواجه ن و بعضاً شون يو معلول يروابط علّبا موارد، 

 ياتّفتاقر يتع دانستت کته ارتبتاب غیادراک شتدة وقتا يتوال»ت را یتوان روايم يف کلّیک تعریدر 

 شخصتيّتشتعور بته عنتوان يودات ذتوجتتگتر میا دتیتانستان تا شتبهیود انسان تدارند و نوعاً مستلزم وج

 (13: )همان«  .یريگيآنها درس م ربةها از تجگراست که ما انسانتجربه

ن ینتو يداستتان ادبيّتاتم بتودن در مقتدّ البتّتهو  يل ستاختار و ستادگيکه به دل یيهااز مجموعه يکی

 جمالزاده است.  محمّدعلي نبود يکیبود  يکیدارد، مجموعة  یيروا يبررس قابليّت ،يپارس

 ادبيّتاتر که آغتازگ ن کتاب داستان کوتاهيلرامون اوّيسندگان و منتقدان پینو يهابر پژوهش يگذر 

ه و یتگونتاگون بته درونما يکته بختش عمتدة نوشتتارها دهتدي، نشان مز بوده استيران نیگرا در اواقع

 و بته ستاختار اختصتاص دارد غترب ادبيّتاتبتا تتأثير از  ن نگارش کتابیوة نوياثر و ش يمضمون انتقاد

  بته آن یتادهيکوشتن جستتار یتکته در ا ايياصتل يهاشده است. پرسشن توجّه آن تانسشش دا یيروا

 ست از: ا عبارت ، يپاسخ ده
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ث ستاختار يتاز ح يوارگتداستتان يارهتايتا شه انتدازه بتا مع نبود يکیبود  يکیمجموعة  يهاداستان .1

 دارد؟  يهماهنگ

ه و یتر درونمايران شقدر تحتت تتأثیداستان کوتاه در ا يشروين مجموعه به عنوان الگو و پیا موفّقيّت. 1

   ر ساختار قرار دارد؟يأثزان تحت تيشه م

د پتنج یتدةی، طتر  و زاویتيگونتة رواکتردن  مشتخّ و  ين دو پرسش اساسیپاسخ دادن به ا يبرا 

از  پاستخ بته ستتاالت ي  و برایادارد، مومح نظر قرار داده يمشابه يل کتاب را که ساختارهاداستان اوّ

  . یابهره برده 1و ژرار ژنت 1ت ولتنية ژپ لینظر

 يهتاداستتان کتتاب و ياجمتال معرّفتيابتدا بته  ،کرد نگارندهیشدن رو مشخّ  يبرادر این ساحت 

 يررستو طتر  آنهتا را بت یتيستبک روا ،ورد بحثتم يورتاده از تئتا استفت . سپس بتیردازتپيمنتخ  م

  . یينمامي

 :نبود يكيبود  يكيداستان كوتاه  جمالزاده و مجموعه .1

به  .ش .هت 1911در سال  جمالزاده محمّدعلي نبود يکیبود  يکیبا مجموعة  يوة غربياستان کوتاه به شد

 شتخند یبته ر»کوشتد تتا ين مجموعته مشتتمل بتر شتش داستتان کوتتاه استت کته متیتران وارد شتد. ایا

« دوش کشتد. طلبانته را بته ا اصتالیآموزنده  ياميرات پرداخته، غالباً پها، خرافات و تحجّيماندگعق 

 ( 31: 1931، يرصادقي)م

بتا  يگتر ویان ديتبته ب ؛ه استیزبان با درونما يهماهنگبه کار گرفتن ن اثر یجمالزاده در ا يهنر اصل

کرد  يرسم ادبيّاترا وارد عرصة  يشکنسنّت يمردم، نوع ةو فرهنع عامّزبان کوشه و بازار  استفاده از

نکته یانه بدون ايبود و کلمات عام يعيار روان و طبيرش بسسبک نگا»ش از آن کمتر سابقه داشت. يپکه 

« ختود نشستته بتود. ياتبته کتار رفتته، درستت در جت يفتخواننده احساس کند که در استعمال آنهتا تکلّ

 ( 179: 1971پور، نی)آر

استت کته  یيهتاالمثتلبات و ضتربيها، ترکاز واژه ينة ارزشمنديگنج نبود يکیبود  يکیرو نیاز ا 

 است.  با آن خو گرفته يدم عامّذهن مر

ز يتن يک منتقتد ادبتیتکه بر کتاب نوشته است به عنوان  يباشة مبسوطیاثر با د نیا نقش جمالزاده در

است که فراز و فرودهتا  ينسل مضورب يباشه برخاسته از تلقّین دینگاه او در ا»را یز ؛گردديم تربرجسته

                                                           
1. Jaap Lintvelt 

2. Gérard Genette 
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، کابوس انحوتاب و مشروطيّتران صدر متفکّ ياليخشاز خو يده و بریو شکست انقالب مشروطه را د

از نتو معنتا کتردن  يبترا يد ادبتیجد يهاشکل يريبه کارگ ين جهت در پيند. به هميبياضمحالل را م

 (37: 1973، ينیرعابدي)م« ات است.يح

 شناسي داستان:طرح. 3

 هتتا صتتيّتشخاتي استتت کتته بتتراي اتّفاقتتشتتر  مختصتتر  ، یعنتتي( همتتان شتتارشوب داستتتانPlotطتتر  )

کنتد و بته رشتة حوادثي است که نویسنده انتختاب متي هاي پيوستةحلقه»، افتد. به عبارت دیگر طر مي

( در نقتل حتوادن نبایتد 19: 1979)یونستي، « بترد.خواهتد متيیاري آن خواننتده را بته جتایي کته متي

ت يّتر دارند و اصتل علّواعناصر با یکدیگر ارتباب اندام» ،همچنين در طر  ،گسستگي وجود داشته باشد

 ( 113: 1973پور، )مندني« بر آنها حاک  است.

هتا بته مهتره دار پيوند دادني کرد که عهدهتوان طر  را یک رشتة تسبيح تلقّدر یک تشبيه ساده مي 

ي که همته وضعيّتگذر از یک مرحلة تعادل )»آن را  ،در تعریفي ساده از طر  1یکدیگر است. تودروف

(. ميتان 19: 1981، اختوّت« )دانتد.به مرحلة دیگر مي ،(روداست و زندگي به خوبي پيش مي يعادّشيز 

تتوان سته مرحلتة دیگتر در نظتر پایتاني متي وضعيّتآغازي و  وضعيّتیعني  ،هه و تعادل ثانویّليّتعادل اوّ

 گرفت. 

 هت  اي ایتن تعتادل را بترهاست. سپس حادثتهشخصيّت معرّفيشيني و مهقسمت آغازین معموالً مقدّ    

هتاي مختلتف بتا شود. جایگاه این نيرو در داستتانکننده از آن یاد ميزند که با عنوان نيروي تخری مي

کننده در ابتتداي مثالً ممکن است نيروي تخری  ؛استهاي گوناگون متفاوت ( و سبکThèmesها )ت 

 داستان باشد. 

ده وارد عمتل تدهنتنيتروي سامتتان آیتد. ستپسبه ميان ميها سخن در پارة مياني عمدتاً از کشمکش 

گيرد. در قسمت پایتاني گشایي صورت ميکند و به نوعي گرهن را برطرف ميشود و مشکالت پيشيمي

 شود. نيز نتيجه و مقصود نویسنده براي خواننده روشن مي

اگتر همتة  –ني را گيتري طتر  داستتابته توضتيحات، مراحتل شتکل توجّهي و با در یک نمودار کلّ 

 :  (1)ترسي  کرد توان به صورت ذیلمي -هاي آن کامل باشد بخش
 

                                                           
1. Todorov 
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 :(Point of viwe) زاويةديد. 4

ایتن  طرّاحتيشود. مي طرّاحي ،دستگاه مجازي منحصر به فردي است که براي روایت داستان ،دیدزاویة

اشتيا  داستتاني متناست  بتا نگتاه دهندة نگاهي است کته ميزانستن دقيتق کننده و تشخي تعيين» دستگاه

دهتد تتا مکاشتفة نویستنده و اشتيا  مخلتوقش در نویسنده، به فضا، مکان و اشيا  یک واقعه را شکل متي

 ( 58: 1977)خسروي، « واقعة داستاني بهتر درک شود.

 پرداز فرانسوي با تأثير از ساختارگرایان روسي، پتنج حتوزه را در بررستي روایتت وژرار ژنت نظریه 

. حالتت یتا وجته 1 (Frequency. بستامد )9 (Duration. تتداوم )1 . نظت 1کنتد: منتدي طتر  متيزمان

(Mode) 5 آوا یا لحن . 

و جایگتاه راوي استت.  زاویةدیتدمربتوب بته  ،بخش شهارم و پنج  این نظریه در راستتاي یکتدیگر

رابوتة راوي بتا »جه یتا حالتت بيند. وهمان ششماني است که خواننده از منظر آن روایت را مي زاویةدید

دگاه او نستبت بتته آن استت و بته کند و شامل مقولة فاصلة راوي با روایتت و دیتمي مشخّ روایت را 

« استت.پردازد که آیا داستان با گفتار مستقي ، غيرمستقي  یا غيرمستقي  آزاد بيان شدهگونه مسائل مياین

 ( 98: 1988)اخالقي، 

( یتا کتانون Inter focalizedاز شه جایگاهي متثالً کتانون درونتي اثتر ) بررسي این نکات که راوي 

، سته گونته پتردازد( بته روایتت متيNone focalized( یتا فاقتد کتانون )External focalizedبيروني )

 زاویةدید صفر.. 9 بيروني زاویةدید. 1 دروني زاویةدید. 1را شکل داده است:  زاویةدید

هتاي شخصيّتتش به اندازة دیگر اطاّلعاشود که دیدگاه کسي روایت مي داستان از :دروني زاويةديد

هتاي روانتي( و بترون دروني، خواننده تنهتا از درون )حالتت زاویةدیددر »داستان است. به عبارت دیگر 

ي و محمّتد« )خبتر استت.هتا بتيشخصيّتدیگر  آگاه است و از درونِ شخصيّت)حرکات، شکل( یک 

هتا و رختدادها قترار دارد و داستتان را از کتنش درونِ ،ر دیدگاه درونتي، راوي(. د113: 1971عباسي، 

 : طرح داستان2نمودار

 نیت آغازيّوضع

 کنندهي تخری روين

 دهندهت سامانيّوضع يانيت ميّوضع

 يانیت پايّوضع
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« نامنتد.روایت متيفراروایت یا فرورا  زاویةدیداین نوع  ،برخي منتقدان»کند. روایت مي زاویةدیدهمان 

 ( 111: 1979)مارتين، 

اتش نته اطاّلعت ،نتيدرو زاویةدیتدخالف شود که بترداستان از دید کسي روایت مي :بيرونيزاويةديد 

نه  ؛نگردبرون را مي ،بلکه کمتر از آنهاست. در حقيقت راوي ،هاي داستان نيستشخصيّتتنها به اندازة 

 درون را. 

اتش بتيش از اطاّلعتشتود کته نظر کسي روایت متيداستان از نقوه :زاويةديدصفر يا بدون  زاويةديد

ایستتد و در بلندي مي»گاهي بيننده  زاویةدیدنوع  همه است و خداگونه بر همه شيز نظارت دارد. در این

کته در ذهتن  قتدر نزدیتکشتود، آنگذرانتد. گتاهي نزدیتک متييگاهي از دور همه شيز را از نظتر مت

 ( در این حالت با داناي کتل115ِّ: 1987ي، محمّد« )پردازد.رود و آنجا به روایت ميميها فروشخصيّت

 نامحدود مواجه هستي . 

روایتت  هاي دروني ختودِتوان براساس نشانهتصویر راوي را مي»فت که توان نتيجه گريدر نهایت م 

   (99: 1931)هرمن، « در تمایز با تصویر نویسنده بازسازي کرد.

 یکي بتود یکتي نبتودهاي مذکور به بررسي ساختار داستاني مجموعة در بخش بعد با به کارگيري نظریه

 پردازی .مي

 :هاي رواييهبررسي انواع گون. 5

ختود را بتر  نظریتةاست که  ينت ولت فرانسويژپ ل یيروا يهاپردازان گونههین نظریاز مشهورتر يکی

( قرار داده است. از منظتر Narrataire( و مخاط  )Acteur(، کنشگر )Narrateur) يگانة راوسه يمبنا

 يشناستتتوان بته گونتهيو متگر را دارد یکتدی يدر راستتا يبررست قابليّتت ،هتابخشن یاک از یهر  يو

(Typologiqueآنها پرداخت. ا )و کنشتگر استتوار  يان راويتم يعملت يکه بتر ناهمستان يشناسن گونهی

 دهد:يمل يرا تشک يتیروا ياست، دو شکل اصل

 ( La narration hétérodiégétique) روایت دنياي داستان ناهمسان. 1

 ( La narration homodiégétiqueداستان همسان ) يايت دنیروا. 1

 ؛کنشگر ≠ يدار نشود: راویداستان پد يايبه عنوان کنشگر در دن يگاه راوهر»نت ولت يدگاه لیاز د 

دو  يداستتان شخصتيّتک یتداستان همستان  يايخالف آن در دنداستان ناهمسان است. بر يايت دنیروا

ت یتفة روايوظ( Je- narrant)ده( کننتیروا - )من يک سو به عنوان راویرد، از يگينقش را بر عهده م
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دار نقتش عهتده( Je- narre)شده( تیروا – گر همچون کنشگر )منید ياز سو ؛کردن را بر عهده دارد

 ( 111: 1971، يو عباس يمحمّد« )در داستان است.

بته مرکتز  توجّتهرا بتا  يگرید يفرع يهان موارد، شکلیک از ایل هر یتوان در ذيگر مید ياز سو 

ناهمستان بته سته بختش قابتل  يانتداستت ياتيتکرد. دن ي( بررسLa centre d´orientation) يريگجهت

 است:  يبندطبقه

 ( Type narrative auctorielleنگار )متن یي. گونة روا1

 (Type narrative actorielکنشگر ) یي. گونة روا1

 ( Type narrative neuterطرف( )ي)ب يخنث يی. گونة روا9

نته بتر  ؛)+( واقع شتود ينگاه خواننده بر راو يريگکه مرکز جهت است يزمان» نگار:متن ييگونة روا

ستاز روایتت، خواننتده را بته جهتان داستتان (. در ایتن حالتت راوي همچتون نقتش-) از کنشگران يکی

گيري نگاه خواننده بتر روي ( به بيان دیگر مرکز جهت111: 1971ي و عباسي، محمّد« )کند.هدایت مي

) Perspectiveبه تعریف پرسپکتيو روایتي  توجّهگيرد و راوي با کنشگر یکسان نيست. با راوي قرار مي

)narrative(1) ت دنيتاي استت و از تماميّت اطّتالعاز همته شيتز بتا »در این گونتة روایتي  راوي داناي کل

دود و ز نامحت( شتناخت راوي از زنتدگي درونتي نيت11: 1931)لينت ولتت،  «داستاني خارج آگاه است.

 ناپذیر است. خدشه

 ؛( واقتع نشتود-) يخواننتده بتر راو يريتگمرکز جهت»افتد که يم اتّفاق يهنگام كنشگر: ييگونة روا

ن حالتت یت( در ا115: 1971، يو عباست يمحمّتد) «عکس بتر کنشتگران )+( واقتع شتود.بلکه درست بر

 توجّهمورد نظر در مرکز  جا که کنشگرِ، هرگر سخنیشود. به دياز کنشگران متمرکز م يکین بر يدورب

نستبت بته گونتة  يشتريت بیّلذا محدود ؛را مشاهده کند يداستان يهاتواند کنشيرد، خواننده ميقرار گ

آن کنشتگر  يبتر شتناخت درونت يک کنشتگر، راویتو يختاذ پرستپکتبتا اتّ»نگار وجود دارد. متن یيروا

  (11: 1931نت ولت، ي)ل« شود.يمحدود م

کدام در مرکتز چي( ه-کنشگر ) ي( و نه حتّ-) ياست که نه راو يزمان طرف(:ي)ب يخنث ييواگونة ر

نگاه خواننتده  ي( براIndividualise) يفرد يريگچ مرکز جهتيه»جه يخواننده قرار ندارند. در نت توجّه

دارد و  يخنثت يوضتعيّتهتا شخصتيّتدربتارة  يراو ،ن حالتتیت(. در ا57: 1971، ي)عباست« وجود ندارد.
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 يحتالت»استت کته  ينتيهمچتون دورب يقتت راويدهتد. در حقينمت مانجا يريآنها قضاوت و تفس دربارة

 جا( )همان« کند.يخاذ مرا اتّ يرونيا بی( Objectiveو )يابژکت

. گونتة 1نگار متن یيروا . گونة1است:  يبندبه دو گروه قابل طبقه همسان يداستان يايت در دنیروا 

   کنشگر. یيروا

 – )متن يراو - شخصتيّت يتتیو روايپرستپکت ياریتخواننتده بته »ن گونته یدر ا نگار:متن ييگونة روا

ا بته یتبه پشتت ستر  يبا نگاه يراو - شخصيّتقت ي. در حقشوديداستان آشنا م يايبا دن ،کننده(تیروا

( در 115: 1971، يو عباست يمحمّد« )کند.يت میش آمده است، روايش پیگذشتة خود آنچه را که برا

ط ین شترایتبتر عهتده دارد. در ا يو هت  کتارکرد کنشت یيه  کارکرد بازنمتا يها، راوتیگونه روانیا

را  اييله زنتدگين وستیار کند و بتديرا اخت يا روانی يعد مسافت زمانک بُیتواند يم يراو - شخصيّت»

)لينتت ولتت، « کنتد.ایي استت، بتازبيني و بازنمتکردهکنشگر تجربه  - شخصيّتکه در گذشته به عنوان 

1931 :33) 

 – شخصتيّتکننتده( بتا تیروا – )من يراو - شخصيّت»داستان همسان  يايدر دن كنشگر: ييگونة روا

ن حالتت یت( در ا115: 1971، يو عباست يمحمّتد« )باشتد.يکسان متیشده( کامالً تیروا – کنشگر )من

 ن دیگر دوربين تنها با یکي از کنشگران همتراهاش را دوباره زنده کند. به بياگذشتهقادر است که  يراو

 شود.ات از منظر او روایت مياتّفاقست و ا

 ،شوديمتن انتخاب م يکه برا یيها و شگردهاوهيش»کند. يم مشخّ ت متن را یّو هو يستيش يراو

ان تتويان متیتدر پا (1: 1978، يسترور ينيحستو  ي)مدبر« است. یيز متون روایتما از عوامل مه ّ يکی

کنشتگر و  همستانِ یتيروا ةان گونتيتنها تفاوت م»کرد:  يبندن جمعيرا شن یيروا يهاان گونهيتفاوت م

 معرّفتيوان کنشتگر تبته عنت ياست، در نتوع همستان راو يگاه راویکنشگر در جا ناهمسانِ یيگونة روا

بتا  يستان، راوکته در نتوع ناهميدر حتال ؛در بوتن داستتان قترار دارد يشود که با همان حالت اصتليم

ط يط استت و کنشتگر در محتيک محتیتدر  يستتند؛ راوين يکتین دو یتگانه استت و ايکنشگر داستان ب

برختوردار استت. در  يادیتز اهمّيّتتهمستان و ناهمستان از  نگتارِمتن یيان گونة روايتفاوت م . ...گرید

د او را یتدو عمتقِ  يدانتزيشن مسئله، همتهتیهمان کنشگر است که ا يراو ،همسان نگارِمتن یيگونة روا

گتر را بته یتوانتد درون کنشتگران ديکتل مت ينگار کته دانتامتن یيِروا خالف گونةبر کند؛يمحدود م

 ( Lintvelt, 1981: 98« )ر بکشد.یتصو
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 :«شكر است يفارس»داستان  طرحخالصة . 6

بته  ،داستتان تِشخصتيّگتر ید ،رمضان شود.ير ميهنگام برگشت از فرنع به اشتباه در بندر دستگ يمرد

از فرنتع برگشتته او  ا همان مردِی يکند. راويدا ميان با آنها کشمکش پيگر زندانیدن زبان ديل نفهميدل

 شوند. يآزاد م ،اندل رقابت دو مأمور به اشتباه گرفتار شدهيدلبه ان که يت زندانیکند. در نهايرا آرام م

 :«شكر است يفارس» يطرح داستانشرح . 6-2

را  يبتر گذشتته، ختاطرات يبا نقبت يکه راورایراست؛ زاگناز نوع همسانِ متن« شکر است يفارس» داستان

دهد و يارائه مک یراز ه يقيدق يهافيست و توصا گر کنشگران همراهین حال با ديکند؛ در عيان ميب

 کند: يل ميات خود تحليّآنها را با ذهن يحاالت درون يگاه

مثتل آن بتود کته گمتان  ،ک کلمه سترش نشتدیخ ين جناب شیريش يِارسمرده که از فمادر رمضانِ» 
  استت، آثتار یو عتزاا مشتوول ذکتر اوراد یتزند يه و از ما بهتران حرف مخ با اجنّيکرده باشد که آقا ش

 «گذاشتت.دن را يعقت  کشت يبنتا يواشتکیگفتت و  يهاللّهول و وحشت در وجناتش ظاهر شد و بس 
 ( 17: 1959)جمالزاده، 

 کننده و منِتیروا همسان است و منِ یيِ، گونة رواخود در داستان حضور دارد يکه راو یياز آنجا 

 کسان هستند.یشده تیروا

ن داستان خوب شروع شده و با تتداوم یا»دهد که ي، نشان م«شکر است يفارس»طر  داستان  يبررس 

ستنده آنچته را در دل داشتته بته یه نورفتته استت. بته عتالویان پذیتافته و خوب پایان یتمام جر یيرايو گ

: 1971، يوستفی« )قهرمان و حتوادن داستتان گنجانتده استت.هنرمندانه در خالل رفتار و گفتار  يصورت

 طر  کامل است. يدهنده، تمام الگوسامان يرويبه جز ن (181

 

 

 

 

 

 

 
 شكر است يان فارس: طرح داست1نمودار

گر یو د يراو يآزاد

 انيزندان

در آرامتتتش بتتته  يراو

 شود.ميک ینزدبندر 

 در بندرگاه يراو يريدستگ

ان به سب  يرمضان با زندان يهاکشمکش

 بشانيزبان عج

: دهندهسامان يروين

 ندارد
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گر یکتدی يدر راستتاکتامالً  يانیتپا وضعيّتن و یآغاز وضعيّت ،دهديگونه که نمودار نشان مهمان 

 قرار دارد. 

ن يرمضتان همت»د: نکياز داخل به کنشگران و حوادن نگاه م ياست و راو يدرونن داستان یا زاویةدید
 بتتاش حتترف ينيرا راستتت و حستت يشتتود و فارستتيستترم متت يفارستت يراستتت ير راستتتيتتد خیتتکتته د

 «گار دنيا را بش دادنتد.دست مرا گرفت و حاال نبوس و کي ببوس و شنان ذوقش گرفت که ان ،زن مي 

 (95: 1959)جمالزاده، 

 :«ياسيرجل س»داستان  طرح خالصة. 7

رد، شولش را عوض کنتد. يگي  ميهمسرش تصم يدائم يهاکوفتل سريبه دل ،هج محلّخ جعفر، حالّيش

شتود. در يان اختتالف دولتت و مجلتس، ستردمدار مخالفتان متیتبلنتد، در جر يل داشتن صداياو به دل

 گردد. منجر به انتخاب رسمي او به عنوان نماینده در مجلس مي يخدمتن خوشيت، همینها

 :«ياسيرجل س» يطرح داستانشرح . 7-2

ران را پس از استقرار مشتروطه یا ةبازار جامعرا از آشفته یيهاصحنه»سنده ی، نو«ياسيرجل س»در داستان 

زن با نگاهي به گذشتة خود شتر  رجتل ه( از آنجایي که جعفر پنب91: 1959)دستوي ، « کند.مي  مجسّ

دهد، گونتة روایتي، همستان خواننده قرار مي توجّهکند و خود را در مرکز سياسي شدن خود را بيان مي

 .استدقيقاً مانند مورد پيشين دروني  زاویةدیدو  نگارمتن

ا امّت ،تعتادل متفتاوت دو گونته يانین و پایدهنده ندارد و نقوة آغازسامان يرويز نين داستان نیطر  ا 

 يريتداستتان ابتتدا بته صتورت شتخ  فق ياصتل شخصيّتکه رایدهد؛ زيگر را نشان میکدی يدر راستا

 .  شوديل مئنا یيت به مقام واالیشود و در نهايظاهر م

 

 

 

 

 

 

 

 

و فقر جعفر  يبدبخت

 حالج

 ياسي: طرح داستان رجل س3نمودار

ر سردمدار شدن جعفر د

 ليبه دل يمردم يهامخالفت

 رسا يصدا داشتن

ت از او در یاحترام مردم به جعفر و حما

 انتخابات مجلس

: دهندهسامان يروين

 ندارد

ورود حالج به 

 مجلس وکال
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 :«دوستي خاله خرسه»داستان طرح  ةخالص. 8
اش عازم کنگتاور استت؛ در راه حبيت  از روي شدهيدگي به امور خانوادة برادر کشتهاهلل براي رسحبي 

پتردازد. گتاري بته کنگتاور او را هت  متي کند و کرایةگاري مي اي را سوارِجوانمردي، قزاق تيرخورده

راي سترقت تاري دوستتانش بتتهاي حبي  را دزدانه دیتده استت، او را بته یترسد و قزاق که قبالً پولمي

 شد! کُميش یهاپول

 :«خاله خرسه يدوست» يتانطرح داسشرح . 8-2

استت  يمسافراز شند  يکیخود  يرا راویز ؛گراستمتن ت ه ، همسانِین حکایا ،یيث گونة رواياز ح

اهلل دوست و همسفرش استت؛ پتس نقوتة  يک شاهد قتل حبیکه قصد سفر به کنگاور را دارد و از نزد

ر خترمن یت  ناکتام در زيتحب دم جستدیتد»کنتد: يرا حس مت يکین نزدیو خواننده ا است يدرون ،دید

 ياعتنتايقزاق بد سرشتت! دستت بت يمانده و نه جا پا يده است و نه از او اثرید گردیشکوفة برف ناپد
 (88: 1959)جمالزاده،  « .یدیان ندياز مجازات و مکافات در م يچ اثريپوشانده و هعت هر دو را يطب

دهنتده ستامان يرويتست؛ شتون نته نين شود، کاملي  منجر مين داستان اگرشه به مرگ حبیطر  ا

را  آن يانيتم وضعيّتن نقوة آغاز تا ین هماهنع است. بنابرایازتآغ وضعيّتا تب يانیپا وضعيّتدارد و نه 

   کرد: يل ترسیتوان به صورت نمودار ذيم

 

 

 

 

 

 

 

 

 :«يدرد و دل مالقربانعل»داستان طرح  خالصة. 3

، پتول يخوانتد. حتاجيمتدختترش بته منتزل فرا يجهت شفا يانخوروضه يرا برا ي، قربانعلبزّاز يحاج

شتادر از ستر  يد و افتتادن ناگهتانيسف يهاا دستامّ ؛سپارد تا به او بدهديرا به دست دخترش م يقربانعل

همسر خود را  مالّ ،بعد يتکند. مدّيدا ميرا مدهوش و ش ي، قربانعلدر اثر برخورد با بوتة گل سرخ دختر

 خاله خرسه ي: طرح داستان دوست4نمودار

و  يآغتتتاز ستتتفر راو

 همراهان به کنگاور

 رخوردهيسوار کردن قزاق ت

و  ينجات قزاق زخم ياهلل برا يحب يهاتالش

 اشهیل کراپرداختن پو

 :دهندهسامان يروين

 ندارد

: يانیت پايوضع

 ندارد
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بتراي افتد و پدر بتاز هت  يم يماريبه بستر ب يام دوباره دخترِ حاجیّن ايدرست در هم دهد وياز دست م

کنتد و ایتن بتار آفرین تسلي  مينهایت دختر زیبا جان به جاندر د. شومي شفاي دختر دست به دامن مالّ

ازه تا جنتتقه بتاشته معتتت عشتق، او را بتد. شدّترآن بخوانتر جنازة او قتا صبح بتشود تقربانعلي مأمور مي

  افتد.شود و به زندان ميمي مالّ ين مسئله سب  دستگيريکشاند، هممي

 :«يدرد و دل مال قربانعل» يطرح داستانشرح . 3-2

ل يتبته دل يکه قربانعل  یشويم توجّهداستان م ياست. در ابتدا راگنمتن ز همسانِينجمالزاده  تِین حکایا

گتردد و سرگذشتت ختود را تتا يدور برمت يهابه گذشته ي. قربانعلبرديارتکاب جرم در زندان به سر م

محبتوب  يِات ظاهريجزئ ،از درون حوادن مالّ نگاهِ نِيکند. دوربيخواننده نقل م يبرا يريلحظة دستگ

 ، يبرست ي  و به عاشق شتدن قربتانعلیمات که بگذراز مقدّ»کشد. ير میو آن را به تصو دکنيمرا تماشا 

زن استت و بزّاز در سراسر داستان موجشان و دهن خندان دختر یسوان پريسرخ و گ ر درخت، گلیتصو

 ( 189: 1971، يوسفی« )است. يقربانعل االت مالّيارتباب خ به منزلة سلسلة

آن  ي، طر  کامل دارد و تمام اجتزاهاي پيشينق تعاریف عناوین ذکر شده در صفحهطبن داستان یا 

 يرويتاستت و ن يانیاتپت وضتعيّتا تستو بتهت  ،نتیتازتآغ وضتعيّت. استت کامل ياهنگتهم ،گریکدیا تب

 ،بتزّازکبتارة شتادر دختتر یبا افتادن  يگر ارتباب کامل دارد؛ قربانعلیکدیدهنده با کننده و سامان یتخر

 یيان داستان به سمت موازلة نهتایپا ،با مرگ محبوب .کنديدا مير پييشود و روند داستان تويماو عاشق 

   :کنديدا ميپخوان سوق روضه يارت مالّو اس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قربانعلي : طرح داستان درد و دل مال5ّنمودار

 يرفتن مال به خانة حاج

خواندن روضه جهت  يبرا

 دختر يشفا

 يبا افتادن ناگهان يقربانعل

 شوديعاشق م ،شادر دختر

 يماريو ب شقانة مالّت  و تاب عا

 بهبود او يد دختر و دعا برامجدّ

 بزاز يمرگ دختر حاج

 ةبا جناز مالّ ةمعاشق

 شدن يمعشوق و زندان

 يو
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 :«ل چغندريگ بيل ديب»داستان طرح  . خالصة21

انجتام  ي، همتراه او بترااستت مشتوول کتار بتوده ياز بزرگان فرنگ يکیدر خانة  يتکه مدّ يمالچمشت

رستد. پتس از يم يدولت يو به مقام واال اندوزديخود م يبرا يک  ثروت رود و کيران میبه ا يتیمأمور

برند. مترد ناشتار ياموالش را در ق  به غارت مراهزنان که غ یا درامّ ؛کنديبه عزم وطن حرکت م يشند

  .پردازديش ماين فرنع به همان شول قبليدر سرزم

 :«ل چغندريگ بيل ديب» يطرح داستانشرح . 21-2

 داستتان کته  ي. راودارد ياژهیتو وضتعيّت ،نبتود يکیبود  يکیاز مجموعة  ين داستان مورد بررسیآخر

 از  يکتیبه  ،در جانش رخنه کرده است يرانیا يهاحمّامهوس  و در فرنع به سر برده يطوالن يهاسال

ا تاو بت يگتو . گفتت وآورديرا بته ختاطر مت يرانتیا يهتاحمّتام يبو و رود و عوريم يفرنگ يهاحمّام

در ایران مستشار بتوده استت و در اینجتا شتر   ي روزگاريحمّامکند که مرد مي مشخّ ، يمالچمشت

در واقع دو داستان در یک داستان. در نهایت بخشي از ختاطرات مستشتار کته  ؛شودزندگي او دنبال مي

ه و ليّتیابد. داستان اوّگردد و داستان خاتمه ميرنع است، طر  مية انتقادي و طنزآميز آن بسيار پر صبو

الچي متتا بتتراي سرگذشتت مشتتامّت ؛داردتمالچي طر  کاملي نجوي راوي براي یافتن مشت وجست 

 توان نمودار نسبتاً کاملي ترسي  کرد. مي
مردم ایران به خصتوص زنتان  وضعيّتاي انتقادي پيرامون بيانيه «بيل دیع بيل شوندر»قسمت پایاني  

اثتر جيمتز  هانيحاجي باباي اصتفتحت تأثير کتاب  زیادي د که تا حدّشومي محسوبدر عصر مشروطه 
 موریه قرار دارد. 

 هاي مجموعه با نوعي ریشخند اصتالحگرایانة متردم ایتران همتراهاگرشه درونمایة همة داستان  
ث يتاز ح یکي بود یکي نبتودترین داستان کوتاه توان، داستان مذکور را انتقادييست، لکن به جرأت ما

  (9)ه به شمار آورد.یدرونما

 

 

 

 

 

 

  : طرح داستان بيل ديگ بيل چغندر )بخش دوم(6نمودار

هر روز  يمالچمشت

از  يکیبه منزل 

رود يم يبزرگان فرنگ

بهبود  يو او را برا

مال  مشت و يماريب

 دهديم

 

 

 يمالچمشت يفراخوانده شدن ارباب فرنگ

 ران به عنوان مستشاریبه ا

ران و یدر ا يمالچمقام گرفتن مشت

 يبهبود اوضاع مال

 غارت اموال 

در  يمالچمشت

 ق 

بازگشت به فرنع 

و ادامه دادن شول 

 هيّلاوّ
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 :«نبود يكيبود  يكي»مجموعة  يهاساختار داستان يبررسه ل كوتايتحل. 22

 ها و اصوالحات مردم کوشته و، سرشار از واژهنبود يکیبود  يکی ،اشاره شدن یاش از يگونه که پهمان

شده است. جمتالزاده معتترف استت کته از  یيگراهفرهنع عامّ يگاه داستان فدا»ن رو یبازار است. از ا

« امثتال و حکت  استتفاده کترده استت. آوري و حفت اي بتراي جمتعوستيلهنتوان بته ع تنها داستان  قال

 (71: 1، ج 1979)ميرعابدیني، 

گونته چيت گماشتته و هتل به نقل حتوادن همّتو ساده در پنج داستان اوّ یيابتدا ياوهيجمالزاده به ش

کامتل  «يقربتانعل الّو دل مت درد»ان موارد مذکور، طر  داستان يدر آن وارد نکرده است. از م يدگيچيپ

 متالّ يسترانجام عاشتق: پرستديدارد. خواننده مدام از خود م يخوانداستان کوتاه ه  يارهايو با مع است

 يمتان ابتتدایبتا ا يت به زندان افتادن مالّعلّ يجو وه به دنبال جست يّلق اوّيو در حالت تعل شود؟يشه م

 وضتعيّتماً به يمستق يانيم وضعيّتنده حضور ندارد و دهسامان يرويها، نداستان يداستان است. در مابق

 شود. يمتصل م يانیپا

شتود، نستبت بته يک داستتان موتر  متیدو داستان در در آن نکه یاث ياز ح «ل شوندريع بیل ديب» 

تتوان ينمت ل()بختش اوّ يگتونگل کامتل نبتودن و گتزارشيتا بته دلامّت ؛دارد يگر برتریشهار داستان د

کته جمتالزاده بتا  نمایدضروري مين نکته یذکر ا البتّه ؛آن در نظر گرفت يبرا يملشارشوب و طر  کا

ن مهت  بته یتداستان، از عهدة ا يبرا ياز عناصر الزم و حتم يکیکننده به عنوان  یتخر يرويوقوف به ن

وارد  ،زدیريکه تعادل را به ه  مرا  یيروين ،ها به فراخور حال و موضوعبرآمده و در همة داستان يخوب

 نموده است. 

کستان و یختورد و بته صتورت ين کتتاب بته ششت  نمتیدر ا یيگونة روا جهتاز  يابتکار و نوآور 

ک بته نقتل ختاطرات یتدور و گتاه نزد يهتابته گذشتته يبا نگاه يراو. استر انگنمت کدست همسانِی

 پردازد. يوارة خود مداستان

 يهتاکته در بتازه -« يمتالچسرگذشتت مشتت» يابه استثن -دارد  يک راویقت پنج داستان يدر حق 

ن یت  کرده است. در ايترس يفرنگ حمّامتا تجربة  يرا از سفر به انزلگوناگون  يها، تجربهيمختلف زمان

کنتد؛ اگرشته يستنده متیبتا نو يشتتريت بيّميشود و خواننده احساس صميم يز درونين زاویةدیدط یشرا

 يست که از خارج ختودش را متورد داورينگاه کند و ممکن نتواند از درون خودش به خارج يفقط م»

دستت بته  يدرونت زاویةدیتدنگار به همراه متن همسانِ یيِگونة روا( 973: 1971، يرصادقي)م« قرار دهد.
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داستتان کوتتاه، هرشنتد تر بته خواننتده منتقتل شتود. کینزد يخاطرات با زبان ياند تا القادست ه  داده

مثتل طتر ، گونتة  يداستتاناصر ناز ع يا برخمانند داستان بلند و رمان ندارد، امّمجال پردازش عناصر را 

و  یتيمانتدگار بتر عهتده دارد. گونتة روا يدر شکل دادن به اثتر ياکنندهنيينقش تع زاویةدیدو  یيروا

 داستتان کوتتاه مه ّ يهايژگیاز و يکیر را که يوحدت تأث ،مناس  و هماهنع با آن زاویةدیدنش یگز

گر به کتار نرونتد، سته  یکدی ين دو عنصر مه  در راستایشنانچه اگر یان ديکند. به بيبرجسته م ،ستا

جمتالزاده را در  موفّقيّتت ،نيشتيپ يهتاليتابتد. تحلیيکتاهش مت يريت متن به نحو ششمگخواننده و لذّ

د حتوادن شتبريکته در پ يد از عناصتریت  طتر  داستتان بايدهد. در ترستيان دو عنصر نشان ميارتباب م

ندارنتد، از لحتا   ياهمّيّتتکته در طتر   ياغلت  اوقتات عناصتر»ا امّت ؛کترد يپوششش  ،ندارند يريتأث

 «یکتي بتود یکتي نبتود»مجموعتة  داستاني هايطر ( 13: 1978)اسکولز، « بسزا دارند. ياهمّيّته یدرونما

انه و تان عاميتتهمتان زبت قتة ایتن اثتر کتههتاي تتو در تتو استت. عناصتر متفرّبسيار ساده و فاقد پيچيدگي

استي را ایفتا ان نقتش استدر شکل دادن به درونمایة اصلي هتر داستت ،هاي فکري جمالزاده استدغهتدغ

و پتانستيل  است هاي جمالزادهعامل آغاز داستان ،هاي کوشکتوان گفت بهانهمي کند. بر همين مبنامي

ان صميمي جمتالزاده استت کته تهاي داستان این زبانها در ميامّ ؛کندمي ه را براي ادامة خوانش ایجادليّاوّ

   کند.ر ميتراه را هموارت

ات ين پاسخ بته مقفتضتيبه عنوان نخست ،نبود يکیبود  يکیکتاب »افت یتوان دريم ياجمال ينگاه با

ا از جهتت امّت ؛(11: 1978)ستپانلو، « ار دارديبس اهمّيّتدر اجتماع آن روز  يو ادب يفرهنگ یيجوک نوی

ان يتن را از میساده است که اگتر عنتاو يبه حدّ يپردازو نوپاست. سبک داستان یيار ابتدايبس يتارساخ

عتة يو طل بيانيتهن اثتر یتا يا به هتر روامّ ؛گردديود مهمش ين تکرار ساختار به خوبی ، ايکتاب حذف کن

   است. يغرببه سبک  يسینوداستان يسوران به یا يسندگان بعدینو
 :يريگجهيتن .21

 کرد:  يبندجمعل یتوان در موارد ذيم را نبود يکیبود  يکی يداستانساختار  يج حاصل از بررسینتا

کننتده تینقش روا ،«من»را یز ؛ت، همسان هستندیة مجموعة مذکور از جهت نوع روايّلپنج داستان اوّ. 1

گتر یو همتراه بتا دسنده در زمان حتال بته گذشتته بازگشتته یشون نو ؛نگار هستندرا بر عهده دارد و متن

 ع را از برون و گاه از درون شر  داده است. یکنشگران وقا
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ت يّميعتت متتن و صتميانتد کته بتا طبت شتدهیتروا يدرون زاویةدیداز  يمورد بررس يهاتمام داستان. 1

گتر جمتالزاده یان ديتبته ب ؛دارد يختوانانتة متورد استتفاده در کتتاب هت يعام يهاالمثلواژگان و ضرب

کتتاب  يهتاداستتان يایتتتوان آن را از مزايه انتخاب نموده است که میرا هماهنع با درونما زاویةدید

 برشمرد. 

وستته، يروار و پيتع به صورت زنجین طر  را دارد و همة وقایترکامل «يقربانعل و دل مالّ درد» داستانِ. 9

  داستاني کتاملي دارد، ه  طر «بيل دیع بيل شوندر»م داستان بخش دوّدهد. يل ميساختار آن را تشک

 گيرد. قرار مي «درد و دل مالقربانعلي»بعدي نسبت به داستان  ه در مرتبةليّا به دليل نقصان بخش اوّامّ

مرهون زبان ستاده و روان متردم کوشته و بتازار  يداستانش از جنبة ين مجموعه پیر ايششمگ موفّقيّت. 1

 ده است. ياز آنها نشان يرک برخرا بر تا يگرد فراموش ،است که امروزه گذشت زمان

دارنتد،  ينقصتان ستاختار ،دهنتدهسامان يرويل نداشتن نيمذکور به دل يهااز داستان ياگرشه تعداد. 5

مند به دانستتن ه، عالقين فقدان ساختاريو معتدل است و خواننده با هم يعيها به صورت طبروند داستان

 ع است. یسرانجام وقا

 ها:نوشتيپ. 23
نتت ي)ل« ا کنشتگریت يکننده است: راوادراک -ک فاعلیبه واسوة  يادراک جهان داستان» یيو رواياز پرسپکت قصودم (1)

 (97: 1931ولت، 

  .يکنيم مشخّ ن يشکامل نباشد، آن را با خطّ از طر  يشنانچه بخش (1)

 -الچي متسرگذشت مشت -م مودار بخش دوّگونگي آن، تنها به ترسي  نه و گزارشليّبه نقصان زیاد داستان اوّ توجّهبا  (9)

 ای . اً طر  کاملي دارد، بسنده کردهاتّفاقکه 

 :يفارس عمناب. 24

 شهارم، تهران: زوار.  شاپ، از نيما تا روزگار ما ،(1979) پور، یحييآرین

 ، تهران: فردا. ريالطمنطق يل ساختاريتحل ،(1988، اکبر )ياخالق

 ، اصفهان: فردا. بان داستاندستور ز ،(1981، احمد )اخوّت

 سوم، تهران: مرکز.  شاپ، ي، ترجمه فرزانه طاهرعناصر داستان ،(1978اسکولز، رابرت )

 شش ، تهران: مرکز.  شاپعباس مخبر،  ة، ترجمية ادبيبر نظر يدرآمدشيپ ،(1931) يگلتون، تریا

ت قل  ی، تهران: حکاينيزاده و فاطمه حسنيار حسیماز ، ترجمةمعاصر ينقد ادب يهاهينظر ،(1978س )يسن، لیتا

 ن. ینو
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و فاطمته  يده فاطمته علتويّست ، ترجمتةيانتقاد - يشناختزبان ي، درآمديت شناسيروا ،(1979کل )یتوالن، ما

 ، تهران: سمت. ينعمت

 ، تهران: دانشگاه تهران. نبود يكيبود  يكي ،(1959) يعلمحمّدجمالزاده، 

 ، تهران: ثالث. اي بر مباني داستانحاشيه ،(1977خسروي، ابوتراب )

 ، تهران: شاپار. جمالزاده محمّدعلينقد آثار  ،(1959) ي ، عبدالعليدستو

 هفت ، تهران: نگاه.  شاپ، رانيشرو ايسندگان پينو ،(1978) محمّدعليسپانلو، 

 .81 -51، ص  99 مارة، شيعلوم انسان پژوهشنامة ،«يتیروا يهاگونه» ،(1971) ي، عليعباس

و نصترت  يعباست يعلت ، ترجمتةديـدت و نقطةيـروا يشناسـدر بـا  گونـه يارساله ،(1931نت ولت، ژپ )يل

 . يفرهنگ ي، تهران: علميحجاز

 تهران: هرمس.  سوم، شاپشهبا،  محمّد، ترجمة تيروا يهاهينظر ،(1979ن، واالس )يمارت

 سروش ، تهران:كودک ادبيّاتشناسي نقد روش ،(1987هادي )محمّدي، محمّد

 ، تهران: شيستا.د ساختار يک اسطورهص ،(1971و علي عباسي ) --------------

م، ، ستال دوّايـگوهر گو ،«يت داستتانیتا روا یيخ روایاز تار» ،(1978) يسرور ينينجمه حس ، محمود ويمدبر

  .17-1، ص  9 مارةش

م، ستوّشتاپ ، ينبتو محمّدران مهاجر و مه ، ترجمةمعاصر يادب يهاهينظر دانشنامة ،(1977) مایرناریک، ایمکار

 تهران: آگه. 

 م، تهران: ققنوس. سوّ شاپ، ارواح شهرزاد ،(1973ار )یپور، شهريمندن

 شهارم، تهران: سخن.  شاپ، عناصر داستان ،(1971، جمال )يرصادقيم
کتا(، يرانیشتنامة امقتاالت دانمجموعته ن )از يران زمیا يداستان ادبيّات ،داستان كوتاه ،(1931) ------------

 ر. يکبريم، تهران: امسوّ شاپن، يمان متيپ ترجمة

 شهارم، تهران: ششمه.  شاپل، ، جلد اوّرانيا نويسيداستانصد سال  ،(1979، حسن )ينیرعابديم

 ها و گفت و گوها(، تهران: ششمه. )مقاله ش داستانيدر ستا ،(1973) ------------

ر نظتر فترزان یتراغ ، ز محمّد ة، ترجميشناستی، دانشنامة رواساختارگرا يشناستيروا ،(1931د )یویهرمن، د
 ، تهران: عل . يسجود

هفت ، تهران:  شاپم، (، جلد دوّيست کتاب نثر فارسي)دربارة ب با اهل قلم يداريد ،(1971ن )يحس، غالميوسفی
 . يعلم

 نه ، تهران: نگاه.  اپ، شيسينوهنر داستان ،(1979)  ي، ابراهيونسی

 ن:يمنابع الت
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