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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  الله: بازتايپ و ارسال از

  ٢٠١۵ جون ١۴
  

  نظری گذرا بر نثر و شعر دری
  )قوانين، صناعات، سبک ھا و مکاتب ادبی(

  زنده ياد داد نورانی: مؤلف
)۶(  

  

اساسات اين چنين داستانی . داستان کوتاه داستانی است که کوتاه باشد، مترادف با ناول غربی است :داستان کوتاه -١

داستان کوتاه خلص شدۀ يک داستان بلند يا . در غرب ريخته شد و بعد در گسترۀ فارسی زبانان ھم اثرش را گذاشت

 ه ایداستان کوتاه تا به حال تعريف دقيق و ھمه جانببرای . رمان نيست بلکه ساختمان و مشخصات خود را دارد

از نظر فورم، . دارند) از نظر مضمون(داستان ھای کوتاه مختلف، تعاريف مختلف خود را . صورت نگرفته است

  .فورم کلی برای تمام داستان ھای کوتاه وجود دارد

 نوع داستان شخصيتی با شخصيت ديگر يا با درين. ثير واحدی بر خواننده در نظر گرفته می شودأدر داستان کوتاه ت

ًدرين داستان شخصيت با زمان حرکت نمی کند يا ممکن است اصال . خودش يا با فکر و انديشه درگير می باشد

مکان و زمان مشخصی ندارد، اسمی ھم به . ممکن است شخصيت آن تا آخر صحبت نکند. شخصيتی نداشته باشد

، جای آن را خيابان، زندان، شھر، ده وغيره ءتر، دزد، پاسبان ازين نوع اسماشخصيتش نمی گذارد، زن، مرد، دخ

 .دھند نشان می

بدين . ی آن تجسم می يابدئًشخصيت داستان کوتاه تکوين يافته است و حوادث آن قبال در حرکت بوده، صرف نتيجۀ نھا

يد وقايع و ؤلحظات م.  و متحرک استخاطر است که در داستان کوتاه لحظات به ھيچ وجه بی ثمر و عاطل نمی ماند

  شخصيت را نشان میۀداستان کوتاه يک لحظه از زندگی تکوين يافت. موجب تکوين پيکره و ساختمان داستان است

داستان کوتاه که در غرب شکل . وی شخصيت برای مدت محدود و معينی باز می شودرمثل دريچه ايست که بر. دھد

کار ه ب... قالب ھای مھم نثری جھت بيان افکار و نظرات سياسی، اجتماعی، عشقی وگرفت، اکنون به عنوان يکی از 

از نويسندگان مشھور اين داستان ھا . داستان کوتاه تا حدی جای منظومه ھای بلند شعری را گرفته است. می رود

د؛ شرح، گسترش و نمايش برای داستان کوتاه سه رکن قايل شده ان. توان نام برد چخوف، موپاسان، ادگارلن پو را می

  :برای تشخيص اين سه رکن داستانی را مثال می زنيم. حاصل داستان

از اسپ . مرد سوار دلش به حال او رحم آمد. اسپ سواری مرد افليجی را سر راه خود ديد که از او کمک می خواست

  ...پياده شد و او را از جا بلند کرد و بر اسپ نشاند تا او را به مقصدش برساند

مرد افليج . "داستان را دنبال می کنيم. اين قسمت حاوی شرح داستان است، آنچه بايد خواننده بداند شرح داده شده است

که از صدارس دور شود،  اما پيش از آن" بر اسپ که نشست دھنۀ اسپ را کشيد و گفت من اسپ را بردم و گريخت
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اسپ برای تو اما گوش کن، ببين چه می . وانمردی را ھم بردیمرد سوار در پی او فرياد زد تو تنھا اسپ را نبردی ج

مضمون و درونمايۀ داستان درين قسمت بسط يافته است و داستان . اين قسمت نيز حاوی گسترش داستان است... گويم

  ھيچمرد افليج اسپ را نگھداشت، مرد سوار گفت ھرگز به: دنبالۀ داستان را بياوريم. رو به تکامل و اوج رفته است

  . رحم نکنده ایدست آوردی چون ازين ميترسم که ديگر ھيچ سواری به پياده کس نگو که چگونه اسپ را ب

  

رمان معروفترين شکل تبلور . ھم می گويند" ترم"مترادف است با داستان بلند يا دراز که غربيان آن را  :رمان -٢

پيش از دون . سروانتس اسپانيولی مترادف استيافتۀ ادبيات روزگار ماست که آغاز آن با رمان دون کيشوت اثر 

ی بر سبيل قصه ھای عاميانه و اساطير و افسانه ھای ئکيشوت حماسه ھای منثور، منظوم، لطفيه ھا و حکايت ھا

  .رسد  سال قبل می٢۵٠که تاريخ رمان به  تاريخ قصه با تاريخ بشر گره خورده، در حالی. خدايان تدوين شده بود

ه آزادی ھای فردی ب. ی بورژوازی اروپا در قرن ھفدھم و ھجدھم پا به عرصه گذاشتئرمان با زوال اشرافيت و رھا

 قصه که نمی توانست احساسات فردی را بيان کند از ھم فرو ريخت؛ زيرا آن قالب ھا کلی ۀوجود آمد، قالب ھای کھن

 ھای جديد رمانی با قالب ھای کھنه قصه ای در اين است اساس تفاوت نوشته. داد ی را ترجيح میئی و مطلق گرائگرا

که به دنيای درونی فرد و احساسات خصوصی و کاويدن روح بشر و تجزيه و تحليل دقيق و عميق شخصيت ھای 

 . تحليل روانی و درونی شيوۀ تازه ای در ادبيات قرار گرفت. داستان توجه می کند

 زيادی از مردم ۀانتشارات ديگر باز ھم رمان خواننده ھای زيادی دارد و عدبا وجود رقابت شديد سينما، تلويزيون و 

  .به خواندن آن مبادرت می ورزند

کار برد زيرا رمان ھا از لحاظ مضمون متفاوت ھستند می توانند تاريخی، ه توان تعريف دقيقی ب برای رمان ھم نمی

  .می باشند... داستانی، آموزشی، سياسی، اجتماعی و

شخصيت اول يا ابتدای رمان در . رود تغيير و تحول می کند ستان کوتاه در رمان شخصيت با زمان پيش میخالف دا

  .دھد  می شود، سبز می گردد و بار میءکه منشا مثل تخمی. ًآخر آن کامال فرق می کند

 سرگرم و ه ایرا لحظی وجود دارد و تعداد آن ھا کم ھم نيست که بدون وارد شدن در زندگی، خواننده ھا ئداستان ھا

  . سازند آن ھا را به دنيای خياالت برده، مسحور ابھامات و چيز ھای غير واقعی می. دارند می مصروف نگه

  : موضوع داستان خواه داستان کوتاه و خواه رمان باشد را چخوف به بھترين وجھی بيان داشته است

بدون انسان و خارج از منافع او ھيچ چيز . خود بگيردتواند نام ھنر را به  تنھا انعکاس حقايق زندگی بشری می"

وجود ندارد، ھنر نغمه ايست که برای بشريت سروده می شود، اھرمی است که بشريت را به جلو می برد، انعکاسی 

  ."از واقعيت ھای زندگی اجتماعی مردمی است که ھنرمند در ميان آن ھا زندگی می کند

  

و کوتاھيست در بارۀ شخص يا حادثۀ واقعی، بنياد آن بر پيوند حلقه ھای واقعی  داستان مفرح :داستان لطيفه دار -٣

  . وجود می آيده لطيفه از پيوستن اين حلقه ھا ب. و تصادفی استوار است

که داستان ھای واقعی را بايد واژه به واژه خواند و  داستان ھای لطيفه دار را می شود يکبار قصه کرد، در حالی

حادثۀ اتفاقی و محتمل محور اين داستان را می سازد، فاقد پيرنگ محکم و . درون آن ھا بيرون کرددرس اصلی را از 

  .پيامی را ابالغ نمی کند، سرگرم کننده است. استوار است

 

در فابل ھر . يکی از قالب ھای ادبی است. حکايت تمثيلی است که قھرمانان آن را جانوران می سازند :فابل -۴

ُ طبقۀ خاصی ھستند، مثال در کليله و دمنه شير مظھر شاھان و حاکمان است، در منطق الطير ھد جانور ممثل تيپ يا ً
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ُھد مظھر شيخ و رھبر، سيمرغ ممثل خدا، بلبل ممثل مردم عاشق پيشه و خوشگذاران، طوطی ممثل زاھدان اھل 

درين . دھند دن به بھشت انجام می دنيايند و طاووس ممثل کسانی است که تکاليف را فقط برای رسيۀظاھر که پای بست

  . معنوی از ظاھر عبارات متوجه معنای تمثيلی آن می شويمۀداستان ھا به قرين

  

ن شباھت ھای جز به جز بسياری با يک اصل اخالقی يا مذھبی يا عرفانی آ روايت کوتاھی است که در:پارابل -۵

  . مردان بزرگ گذشته استًوجود دارد و ازين رو معموال بر زبان پيامبران و عارفان و

 

ن متوجه آ يا مثل داستانی، عبارت از داستانيست که شنونده به محض شنيدن تمام آن و حتی قسمتی از:اگزمپلوم -۶

 از ضرب المثل ھا به حساب می ه این نزول عدأاين داستان ھا در حقيقت ش.  اخالقی آن بشودۀمنظور باطنی و نتيج

ی خواست مگسی را از چھرۀ دوست و صاحب خود که خوابيده بود دور کند و لذا سنگ ًمثال داستان خرسی که م. آيند

دشمن دانا به از "ً صاحبش رھا کرده و او را کشت، فورا ما را به ياد اين اصل می اندازد که ۀکالنی را به سوی چھر

 "نادان دوست

 

  ...ادامه دارد

  

 

 


