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 چکیده
کند و تمرکز خوود را بور ظ و  و داسودارر میورا        مجله ادبی یغما، از همان اولین شماره، رویکرد کالسیک خود را تبیین می

سازد؛ چنان که هرگز شعر نیموایی را بوه رسومیت     ادبیات کالسیک و ممانعت از هرگونه بدعت در مشی گذشتگان منعطف می
کند معیارهایی نشوتت گرفتوه    فارسی را، ادامه شکل هار داستانی ادبیات کالسیک  تلقی و سعی میشناسد و داستان مدرن  نمی

هار کالسیک رویکرد یغما به ادبیات داستانی،  از ادبیات کالسیک را بر داستان تحمیل کند. مقاله ظاضر در کنار تبیین  شاخصه
لی، با تسامح و ظتی گاهی تتیید محتاطانه این مجله همراه بووده  دهد که بر خالف شعر، دیشرفت داستان مدرن به دالی  نشان می

هایی نیز در زمینه داسوتان نویسوی بوه شویوه      هار کالسیک، طبع آزمایی واره ها و داستان است چنان که در یغما در کنار ظکایت
کند؛ نویسنده ار که جمالزاده  ی میملهم از غرب  انجام گرفته، تا آنجا که این مجله عبدالحسین وجدانی را به جامعه ادبی معرف

 داند. او را تکامل دهنده راه خویش در داستان نویسی می
 

 مجله یغما، داستان، نو گرایی، سنت گرایی، عبدالحسین وجدانی :کلیدی واژگان
 

 درآمد .1

 رو جوا  بوازد  یرنگ مو  نیشیشده د تیتثب رها ارزش ،یفرهنگ-یاجتماع نیادیبا وقوع انقالب مشروطه و تحوالت بن
 شوود  یمو  ییهوا  شکل نیگزیتازه، جا رها موضوع انیب ربرا ،یادب دیجد رها . شکلدهد یتازه م رها خود را به ارزش

گذشوته از   اتیو عصر مشروطه ضمن نقد ادب یادب-یاعخود را از دست داده اند و ناقدان اجتم یباشناختیکه کارکرد ز
 2( 2: 2931،ینیرعابدی.)مکنند یم دیتتک یتازه ادب رها شکل ررینظر زبان و محتوا، بر لزوم به کارگ

در  انیو و سونت گرا  انیو نوو گرا  یوی و صف آرا ابدی یم رشکل محسوس تر اتیدر ادب ییبه بعد نوگرا 2911سال  از
مودرن را بوه    اتیو ادب رشورو یهسوتند و د  کیکالس اتیادب رارهایظ   مع یدر د انیکهنه گرا رد؛یگ یشدت م اتیادب

 اتیو در شعر که محور و هسته ادب ییو به مبازه با هر گونه نوگرا دانند یم کیکالس اتیادب رادهایمنزله سست شدن بن
 ربرا کیشعر کالس رارهایامر هستند که مع نیا هیآنان در ظوزه شعر به دنبال توج دردازند؛ یاست م یفارس کیکالس

توازه،   راز خلو  شوعرها   شیوجود ندارد و ب نهیزم نیدر ا ییبه نوجو رازیکارآمد است و ن یتمام اعصار ادب فارس
 1دارد. تیاست که اهم کیشاعران کالس دظ   دستاور

بوه شوکل اموروز آن، در     شونامه یچون؛ داسوتان و نما  رمنثور یمت اوت است؛ انواع ادب  یدرباره داستان کم طیشرا اما
هوا در   گونه نیا ن،یوجود نداشته است؛ بنابرا یچهره سرشناس نه،یزم نیسابقه بوده و در ا یب یفارس کیکالس اتیادب
 رژانرهوا  نیا ان،یو سنتگرا شوند یرو به رو نم کیکالس اتیبطرفداران متعصب اد میبا مخال ت مستق ،یفارس اتیادب
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و  آورنود  یبه شمار م کیکالس رها ها و افسانه ها و قصه است از جنس همان داستان نیتازه را که در ظال رشد و تکو
 اتیو ادب ناز نظور طرفودارا   ایو . گودهنود  یداستان  نشان نمو  نهیدر زم دادند یکه در برابر شعر نو از خود بروز م رعناد
 نیو در واقع آنان بو  ستین یسرگرم کننده و ت نن ییها از نوشته رجدا رزیچ ییتازه روا رداستان و ژانرها ک،یکالس

 یظوض ررو رها شیو طرح نما اتیها و ظکا غرب، با داستان اتیو متتثر از ادب دیجد راه شنامهیانواع داستان و نما
توجوه   یبو  یفارسو  اتیو تازه در ادب ییها دهیها به عنوان دد گونه نیو به لزوم رشد و تکامل ا نندیب  ینم یت اوت چندان

 اند.

اند که نوه تنهوا    کیآثار کالس یادب رارهایگذشتگان و کشف مع رظ   و ثبت دستاوردها شهیچنان غرق در اند آنان،
در وغ وغ ساهاب، در  تیبه دور مانده اند. به قول هدا تیو خالق راز هر گونه نوآور زیدر شعر، بلکه در ظوزه نثر ن

ترجمه، اخالق محودود   خ،یتار  ،یبه چهار موضوع؛ تحق لقتخ راز ابتدا یسندگیدوره، ظدود نو نیا انینظر سنتگرا
 (291: 2932و فرزاد،  تیشده است. )هدا

 شوان یاز نواند زیکامال متما یراه و اهداف زینثر ن نهیآنان، عالوه بر شعر، در زم شود یباعث م انیسنتگرا یادب یمش نیا
 اتیهوا و نشور   که کانون ی. در زمانرندیقرار گ تیچون هدا رخالق و متجدد سندگانیاتخاذ کنند و مورد نقد نو یادب
 رکوم و کاسوت از شواعران و ادبوا     یب رروید رو تالش برا کیسکال اتیدر ادب  یتمام همشان را صرف تحق ،یسنت
در برابرشان قرار داده بود کنار بزنند  یرا که سنت ادب یموانع کردند؛ یهم بودند که تالش م یگروه کردند، یم نیشید

 رهنور  نشیفور را آ اتیو گوروه، ادب  نی. در واقع اابندیدست  یدر خل  آثار ادب رتازه و کارآمد رها وهیتا به زبان و ش
معنوا   ییو نوجوو  ربوه دور از نووآور    یو و تتبوع، آن هوم تحق    یو را تحق اتیو که ادب ها کیبرخالف کالس دانستند یم
 (152: 2913. )داکدامن،کردند یم

  یبررسو   رخود برا  یبه عنوان قلمرو تحق کیو نگاه کالس یاست با مش ررا که مجله ا غمای یظاضر، مجله ادب مقاله
 است. دهیبا داستان برگز ها کیمواجهه  کالس یچگونگ

داسوتان کوتواه    نی؛ اولو «نبوود  یکیبود  یکی»سال دس از انتشار12 ،ییغمای بیظب تیریمجله، به مد نیشماره ا نیاول
رشود و   رهوا  مجله، مقارن بوا سوال   نینشر ا رها منتشر شد. سال یرمان مدرن فارس نی؛ اول"تهران مخوف"و  یفارس
جموالزاده،   ت،یچوون هودا   یبزرگو  سندگانیو ظهور نو شرفتیو د یفارس اتیمنثور در ادب ییروا رها گونه ییشکوفا
 و..است.  یمدرس یتق ،ردانشور، ساعد نیمیچوبک، جالل آل اظمد، س ،رعلو

 یادبو  ز،یو از هرچ شیکه ب کند یم دیتتک داند، یم شیاز خو شید رها کیکالس یکه خود را تال ربه عنوان مجله ا غمای
 رسود؛  یهم در آن به چوا  مو   یو اگر داستان دیآ یها را به کار م دانشکده نیاهل دانش و ادب و محصل شتریاست و ب
 9(3: 2929، 3غما،جی.)رود ینم رونیذائقه است و هرگز مجله از ظدود خود ب رییجهت تغ

آن، زنده نگه داشتن اسلوب  یکه محور اصل یاست گ تمان کیظدود گ تمان کالس کند یم ادیاز آن  غمایکه  رظدود
گذشوتگان را از گزنود    یادبو  را یو م کوشود  یباشود مو   دیو تول شهیاز آن که در اند شیدر شعر است و ب ژهیقدما به و

 روزگار در امان دارد. فیتصار

خوود را بور    یاهداف ادب  رود یمجله به شمار م نیو مرام نامه ا  ستیشماره اش که مان نیاول شگ تاریدر د غمای یوقت
و شناسواندن و بوازگ تن و بازنوشوتن آثوار و      انودن ینما»هدف آن  نیکه اول نیا یکیبه دو نکته اشاره دارد؛  شمرد یم

و دوم آن .« شوود  یخوانده م «رانیا»آن به نام  رهسته مرکز نوناست که اک یعیوس نیگ تار بزرگان و هنرمندان سرزم
داشوته   راشواره ا  چیکه ه نیو بدون ا« و دانشمندان ...باشد. دیمتضمن آثار اسات»که کمال اهتمام را خواهد داشت که 

 یدواورق  رهوا  مدرن است مقابله با مجلوه  رایکه از جنس دن رمنثور ییبه چا  داستان و آثار روا کردشیباشد به رو
 دهد یوعده م نیدر ادامه، همچن غمای. کند یخود عنوان م یو فرهنگ یادب رها تیا، از جمله فعالو عامه دسند ر سینو
 دیرا در مخاطب دد دیام نیکه ا ر( نکته ا9: 2921، 2کند.)همان،ج«درج اطیرا با اظت رامروز ندگانیگو یآثار ادب»که 
 کند. دایدر آن د یو محل ردیمجله قرار گ نیمورد توجه ا رامروز ندگانیگو یدر زمره آثار ادب زیکه داستان ن آورد یم



 9/       دیالکتیک کهنه و نو؛ مواجهه مجله کالسیک یغما با داستان، با تتکید بر داستان نویسی عبدالحسین وجدانی 

اش از  رزاریو و ب کیخوود بوه شوعر کالسو     لیو و تما دیگو یبه کرات درباره موضع خود نسبت به شعر سخن م غمای
 یحیمورد دسند خوود، اظهوار نظور صور     ییروا رها قالب انایاما در مورد داستان و اظ 3کند، یم انیشعرنو را صراظتا ب

 ندارد.
 
  ی.سواالت تحق2.2

نوو   ردر مواجهه با داستان بوه عنووان ژانور    کیکالس یمجله ادب کیبه عنوان  غمای ابدیظاضر در صدد است در مقاله
 نیآن متصور است و ا ربرا ردارد؟ چه کارکرد رکردیغرب به وجود آمده است، چه رو اتیادب ریکه تحت تتث دیدد

در   غموا ی ایو آ سند؟ینو یهستند و چگونه م یچه کسان غمای یداستان رها دارد؟ چهره یگاهیچه جا غمایکه داستان در 
چقدر و چگونه  یوجدان نیچون عبدالحس یسنوی¬داستان ربوده است؟ همکار ردیمعرف چهره جد یسیداستان نو

 ابد؟ی¬یم رسازگار غمای کیبا گ تمان کالس
 
  یتحق نهیشی.د2.1

 کیکالسو  کورد یرو»انجوام گرفتوه،    غمایکه در باره داستان در  یقیکه انجام شد، تنها کار تحق ییبر جست و جوها بنا
 یسو یشوده در تمرکوز آن بور داسوتان نو     ادیو   یو است. ت واوت مقالوه ظاضور بوا تحق     «یداستان اتیبه ادب غمایمجله 

 مجله است.    نیا رد یسیداستان نو هار¬دهیاز دد یکیبه عنوان  یوجدان نیعبدالحس
 
  ی.روش تحق2.9

محتووا،   لیو محتوا بهوره بورده اسوت؛ تحل    لیاز روش تحل رادیداسخ دادن به سواالت خود، تا اندازه ز رمقاله برا نیا
روش در  نیو ( اBerelson‚1952:18.)رود یبه کار مو  یارتباط رها مقوله ینیع حیتشر راست که برا یقیتحق وهیش
و بوه خصووع علووم ارتباطوات      اتیو ادب خ،یتوار  ،یسزبان شنا ،یروانشناس ،یگوناگون مانند جامعه شناس رها نهیزم

کواربرد دارد. )معتمود    را  رسوانه  قوات یآن، اغلوب در تحق  یکم کردیو رو رود ی( به کار میو روابط عموم اتی)نشر
ده از فون  ... بوا اسوت ا   توان یم  یطر نیانتخاب محتواست، از ا رارهایمع یروش، بررس نی( هدف از ا93: 2952نژاد،

واظدها را تحت عنوان مقوله، برظسب مشابهت طبقوه   نیمشخص برش زد و سپس ا ررا در واظدها تنم ،رمقوله ا
 (295: 2915کرد.)باردن، ربند

کوه در   ربهره گرفته شده؛ به گونه ا یو استنباط ی یتوص رآمار وهیاطالعات از ش لیتحل هیتجز رمقاله ظاضر، برا در
 نیو مشوخص کوردن درکوارتر    ،یداسوتان  رهوا  قالب یفراوان فیتوص ربرا رآمار انیاز نمودارها و ب ی یقسمت توص

شودن   یشودن صورف، بوه سوطح     یو از آنجا که کمو  تاست اده شده اس ها یفراوان گریو د غمایدر مجله  سندگانینو
و  رشدن را داشته باشوند )ناصور   یکم تیمحتوا انتخاب شوند که قابل لیتحل ربرا توانند یم یو تنها مسائل انجامد یم
 درداخته شده است. زین ی یتوص لیبه تحل ،ر( در موارد93: 2931،ربرزیفر
 
 غمای ی.آثار ادب1

توجوه   یادبو  نشیاز آن که به آفور  شیب ک،یکالس یادب اتینشر گریاذعان کرده، مانند د ز،یچنان که بارها خود ن غمای
آثوار و   انیو دارد؛ مطالب مجلوه از م  لیعالقه مند است و تما کیکالس اتیو مباظث ادب یادب قاتیداشته باشد به تحق

 راز مطالب مندرج در آن، نوه تنهوا ارزش هنور    راریرو، بس نی؛ از ا5و چا  شود نشیسنت گرا گز بانیاظهار نظر اد
از  ن،یو ر اچا  شده است. عالوه ب سندهیبرجسته بودن نو ثیهم ندارد و تنها به ظ یچندان یو ارزش علم یکه تازگ
 رژانرهوا  انیو از گذشوتگان در م  یبوه تتسو   نوده، یو نوه در آ  نود یب یرا در گذشته م یفارس اتیکمال ادب غما،یآنجا که 

از  رادیو ظجوم ز  م،یو نشان داده ا زین کیقائل است و چنان که در جدول شماره  را ژهیو گاهیشعر جا ربرا وناگونگ
 .  دهد یم لیتشک کیمجله را شعر، آن هم از نوع کالس نیا یآثار ادب
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 ت،یو ها به داستان، ظکا آن کیمشخص است چنان که ت ک یمجله، فاقد قالب نیا یداستان راغلب نثرها گر،ید رسو از
 گزارش و ... است.  ،یسیمقاله نو ،ییاز خاطره گو را ختهیآثار، آم نیاز ا راریو ... مشکل است و بس شنامهینما

 رو اثرِثوانو  دهد یم یخیتار عیو وقا اتیخاطرات، روا ات،یخودش را به ظکا ربارها جا غما،یدر  2واقع، داستان در
 ریمود  غموا، ی رهوا  شوماره  نیاز اول یکیبه عنوان مثال در  شود؛ یاست در نظر گرفته م میو تعل یآن که سرگرم کنندگ

خاتون جوان  »به  یبسطام یعش  فروغ رنوشتن ماجرا ربرا جارالملک؛ از بازماندگان قا ریمجله، از درخواستش از مع
 ایو ( 513: 2921، 9غما،جیداستانواره را چا  کند،) نیشماره، ا نیکه از ا دهد یم دیو به مخاطبانش نو دیگو یم« خانم

کوه گرچوه    رسواند  یرا به چا  مو « ها خاطره»با عنوان یاز وجدان رخاطرات و مطالب دراکنده ا دوم، و ستیدر دوره ب
 1. رندیگ یداستان را م رمجله جا نینکرده اند؛ در ا تیتان را رعاشکل و قواعد داس

 
  شنامهیداستان، نما ت،ی.ظکا1.2

 رهوا  قالوب  شنامه،یداستان) به صورت عام آن( و نما ت،یظکا ده،یبه چا  رس غمایکه در  رمنثور ییآثار روا انیم از
 نیدرصد از ا25سهم با  نیشتری، ب1طب  نمودار شماره دهند؛ یم لیمجله را تشک نیا 3 یهستند که آثارداستان یمستقل

که در اطالق  یمجله و تسامح نیدر ا تیظکا یتوجه به فراوان باموضوع  نیظال، ا نیآثار متعل  به داستان است با ا
ژانر تازه باشد؛ چنوان کوه بخوش     نیبه ا غماینشان دهنده توجه  تواند یمجله شده، نم نیآثار ا یعنوان داستان به برخ

 رهوا  داسوتان  هکهن و گوا  رها تیها و روا داستان یسیشده، بازنو یبه عنوان داستان معرف غمایکه در  راز آثار رادیز
در مجلوه چوا  شوده، بوا      «یداستان ادبو »ص حه با عنوان 2که در  یجندق غمایاز  راثر یاست و ظت 3منثور شاهنامه 

مضوحک از   یو گواه  نیاست نادلنشو  ردیبه قالب داستان ندارد و تقل یشباهت چین به آن، هوجود اطالق عنوان داستا
از داستان نودارد و آن را بوه عنووان     یمدرن فیتعر غمایکه  دهد یمهمه، نشان  نی(. ا221: 2921، 2گلستان)همان،ج 

 است.   رفتهیمعاصر است،  نپذ رایکه رهاورد دن دیژانر نودد کی

آن دارد؛ اما نکته مهم تر دربواره   یینشان از کهنگرا ،یادب هینشر کیدر  تیصرف است اده مکرر از قالب ظکا گرچه  
را کوه متعلو  بوه     تیو قالوب ظکا  غموا ی یعنیمعاصر است؛  سندگانیآن، از نو اتیاز ظکا راریاست که بس نیا غما،ی

 91؛ 9چنوان کوه طبو  نموودار شوماره       دانود؛  یم مدکارآ زیاست در روزگار معاصر ن یفارس اتیگذشته ادب رها سنت
 ،رنوو یدانوش، م  یتقو  ،یکمال اجتماع ،ییغمای بیمعاصر است؛ ظب سندگانیچا  شده در آن، اثر نو اتیدرصد ظکا
را نوشوته انود؛ کوه     غموا یمنشر شده در  تیظکا 13از  تیظکا 19در مجموع  ،یروزنامه استخر( و تولل ریاستخر )مد

داده شوده   رجوا  غمای رها است که با تسامح در شمار داستان رمانند تیظکا ییروا رها نوشته رواتعداد س نیالبته ا
 است.  

است چنوان   یشینما اتیمجله به ادب نیا یتوجه یمورد توجه است؛ ب غما،ی یآثار داستان نهیکه در زم رگرید موضوع
نوشوته  « در سوه دورده   شونامه ینما»با عنوان را شنامهیبه چا  رساند؛ نما شنامهیانتشارش؛ تنها دو نما رها سال یکه ط

، 22از آرتوور آزادو   «یعمووم  رآرا»و  دیبه چوا  رسو   نجمو د ستیدوره ب مهیکه بدون نام مترجم، ضم 21لئوفردو 
 چا  شد.   غمای ازدهمیکه در دوره  یترجمه محمود فروغ

اصوول   تیخالقانه و رعا رکه با شگردها ییها مخاطبان خود با داستان ییآشنا ریدر مس یمنسجم تیهرگز فعال غما،ی
 یظوزه توجه کنود و اسوت اده بو    نینو در ا اتیاز آن که به تجرب شیندارد و ب زین شود؛ ینوشته م نینو یسیداستان نو
 یزبوان  شود؛ یاند یم ها کیکالس ندیخوشا وهیاز زبان به ش است ادهبه  رد؛یرا در نظر گ یسیداستان نو رها ارینقص از مع
 اجتناب کند.   یسیآثار کهن بهره ببرد و از شکسته نو رها هیکه از ظل

کوه در دوره دوانزدهم    ،یمدرن فارسو  یسیداستان نو شگامیاست از جمالزاده؛ د رمقاله ا« عوامانه رانشا و امال ربال»
و  یسو یشکسوته نو  و هر گونه شود یمحتاط ظاهر م یبیاد ئتیمقاله جمالزاده در ه نیاست؛ در ا دهیبه چا  رس غمای

 نیهرگز مرتکب چن: »دیگو یدر داستان م یسیشکسته نو دربارهو  دارد یمذموم م ها الوگیدر د یعوامانه را ظت رانشا
عوامانه شکسته و از مون   ررا به امال یعبارت یبدون علت مخصوص یگاه انایام و اگر اظ دهینگرد یخطا و غلط زشت
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 وعخض تیها در نها زبان یفارس  یکه خال  کالم است و از تمام ردارم و از خداوند ارینوشته ام تتسف بس ردرآورد
کوه فرضوا    میگوو  یم زینشوم و به هموطنان عز یگناه نیهرگز مرتکب چن گریکه د کنم یو توبه م خواهم یمعذرت م

 ییغموا ی دییو اظهارات با تت نی( ا935: 2929، 25همان ،ج.«)دییجو یبه من تتس دیکرده باشم شما نبا رهم من کار بد
نقول   یظتو  آموزنود  یو کلمات را شکسته و نادرست مو  اتکه لغ یسندگانیبا نو»که  شود یهمراه م غمایمسئول  ریمد

 21.«.ستمیقول عوام هم که باشد مواف  ن

 یسو یدر سره نو یگاه غما،یاست. مترجمان  دگاهید نینشتت گرفته از هم ز،ین غمای رها از ترجمه راریو نثر بس زبان
 حیترجمه داستان عمر دوباره، در توض سیدر دانو رنوینمونه، م ربرا شوند؛ یکه دچار وسواس م کنند یچنان افراط م

چوروک از کلموات عاموه    : »سود ینو یکه در ترجمه داستان از آن است اده کرده است، م "چروک"کاربرد واژه  هیو توج
آن ل و    رل   را خوش ندارد؛ مختوار اسوت، بوه جوا     نیخواننده اگر ا م؛نیب یدر استعمال آن نم یبیمن ع یاست، ول

لموس کوردن    ربوه معنوا   دنیاست اده از فعل درواسو  نه،یزم نیدر ا گری( از موارد د3: 2921، 2همان،ج«)آژنگ بگذارد.
ز کواربرد آن  در دانوشت، ضمن معنا کردن آن، ا ندیب یکه آنقدر مهجور است که مترجم، خود را ملزم م رواژه ا ت؛اس

 (  223: 23،2929نمونه نقل کند.)همان،ج نان،ینیدر آثار دش

فراتر از کاربرد صرف کلمات اسوت و توا ظود سوبک      غما،ی رها از گذشتگان در ترجمه دیتقل ار،یالبته در موارد بس و
 :  میدرداز یموضوع، در ادامه به ذکر چند مثال م نیروشن شدن ا ربرا رود؛ ینگارش فرا م یکل

زنوان   نیو معقوول تور   نیبواتر ینام که در عصر خوود ز «جوانا»شد یعاش  زن یچنان که افتد و دان یجوان عانیدر ر»-
 (552: 2929، 21همان،ج.«)رفت یفلورانس به قلم م

 همان( .«)نمود یم رو سره مرد رتیس کیدر آن اوقات چه ن ندیگو یبودند م دهیکه سابقا او را د یمردمان»-

سخن راندن بود. اصوال   ر. آنجا چه جارگ ت و گو نیشُه بر» گ تا  ؟یبه چه معن ینگ ت رزیهمگنان چدر ظلقه » -
 (        933: 2929، 22)همان،ج.« ستیسازگار ن هیناظ نیمن به مزاج مستمعان ا ررا

به  ز،یند قطعه شعر نچ ک،یساختن زبان داستان به نثر کالس کینزد رو برا گذارد یفراتر م زین نیمترجم، دا را از ا گاه
 (292است. )همان، رریبوکاچه، از اصغر ظر «ردا زیدو عاش  گر»باره، ترجمه  نینمونه در ا کی د؛یافزا یترجمه م

چنوان   دهنود؛  یاز خود نشان نم یسیدرباره شکسته نو یو نه جمالزاده، در عمل تعصب چندان ییغمایهمه، نه  نیبا ا 
از نثور شکسوته بهوره     شیها گاه در داستان یگاه و ب یوجدان نیعبدالحس غما؛یجمالزاده در  نیمورد تحس سندهیکه نو

 .. برد یم
 
 .مولفان داستان9

و  اتیو ظکا راریاز بسو  رتوجه است و چه بسا که جدا یبه مخاطبان خود، ب یآثار داستان سندگانینو یدر معرف غمای
 رهوا  نکنود؛ موثال در داسوتان    یمولوف را معرفو   زیو ن رسواند  یکه به چا  مو  ییها در داستان ،یشبه داستان رها تیروا
، «راهبوه شو ابخش فورمووز   » ،«یالمواس مصونوع   تورع مخ»، «نبوود  یاز عمرش باق شتریب کسالی»، «معامله»، «شباهت»
به نام مولوف   ر؛ اشاره ا-که در چند شماره منتشر شد -«شارلوت کورده»و « الفا»، «نواز تاریگ» ،«یمل دانیم بتیمص»
 راقبال برخوردار بوده اند که چهوره شواخص تور    نیاز ا سندگانیچند تن از نو میظال چنان که گ ت نی.  با اشود ینم

 ،رنوو یم ،یتوولل  دونیو فر ،یوجودان  نیعبدالحسو  ،ییغموا یاز خود بروز دهند؛ اقبال  غمای یداستان سندگانیان نویدر م
بوه   غموا یهوا در   از آن یاثر داسوتان  نیشتریهستند که ب یسندگانیدو مودسان و جمالزاده در زمره نو ؛رفرانسو سندهینو

سوال دوام  91که انتشارش  غمای رها در سراسر شماره هفهرست، بلک نینه تنها در ا گر،ید راست. از سو دهیچا  رس
 ،رجوالل آل اظمود، چوبوک، سواعد     ،رعلو ت،یچون هدا رصاظب نام و شناخته شده ا سندگانیاز نو رداشت، اثر

 .رسد یدوره بودند؛ به چا  نم نیا شیمبتکر و نواند سندگانیو... که در زمره نو یمدرس یتق
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است، شناخته شده و موجوه   کیمحتاط کالس عتیکه نشتت گرفته از طب غمایدر  یآثار داستان نشیگز اریمع نیتر مهم
غالبا  م،یکن یکه آثارشان را منتشر م یاستادان: »دیگو یم ییدر جا ییغمایاست؛ خود  کیکالس رنزد ادبا سندهیبودن نو
روسوت   نی، از هم«به سر برده اند ها رها و تتبعات و کنجکاو یو موشکاف قاتیهستند که عمر خود را در تحق یکسان

و بوه   ردیو گ یبوه عهوده مو    زیرا ن یداستان رژانرها سندهینقش نو غمایدر  ،رنویچون م ربرجسته ا کیکه محق  کالس
 رها ررینگران سختگ ایبوده و  یسیدر داستان نو را ارظرفهیگونه مع چیه تیکه مجبور به رعا نیخود بدون ا قهیسل

 .کند یچا  م تیداستان و ظکا غمایدر  یت نن یمجله باشد، به شکل

 ریدر مسو  یافکوار عمووم   ردر ظوزه داستان؛ رسوالت خوود را روشونگر    غمایدرکار  سندهینو نیبه عنوان سوم رنویم
. در واقوع هودف   بورد  یبهره م نهیزم نیموثر در ا رو از داستان به عنوان ابزار داند یم رانیفرهنگ ا رو اعتال شرفتید
بلکوه اصول    ست،ین یسیدر داستان نو دیجد را وهیو ش ارائه قالب  ایو  یادب ربایاثر ز کی نشیاز داستان، آفر رنویم
 .برد یبهره م تیچه داستان باشد؛ چه ظکا یاز هر قالب ریمس نیاست و در ا راو روشنگر ربرا

کننود   ینم رروید کدستی یو سبک وهیاز ش غما،یاو در  رها داستان ست؛ین رظرفه ا یسیداستان نو رنویآنجا که م از
او رنوگ اقتبواس و    رهوا  داسوتان  شوتر یکه ب نیا ژهیکرد؛ به و فیاو تعر یسیداستان نو ربرا رواظد وهیش توان یو نم
 ملهم از آن است. ایشده،  ینیآن باز آفر ررو زاست که ا رها متتثر از اثر از آن کیدارند و هر  دیتقل

و  دهیو عودالت د  هیرا که با درون ما یلمیدارد که ف تیاولو رنویم رمخاطبان، آنقدر برا رو آگاه ساز یفرهنگ رارتقا
. کنود  یمنتشر م غمایدر « بچه کیاظقاق ظ  »تحت عنوان یشلخته با مقدمه طوالن یآن قرار گرفته، در قالب ریتحت تتث

 را به هموطنانش منتقل کند. یمدرن و متعال  یخود از زندگ رها ها تجربه شبه داستان نیبا ا خواهد یدر واقع او م

 ییغموا یچون اقبال  راز همه با چهره ا شید م؛ینگر ی( م3)نمودار شماره غمایمول ان  نیبه نمودار درکارتر یوقت البته،
عالقوه   تیو و بوه ظکا  سدینو یم رنوآور نیو با کم تر یخیتار ییها که داستان میشو یمواجه م غمایمجله  ریبرادر مد

. او شود یمحسوب م غمای سندهینو نیدرکارتر غمایداستان چا  شده در  23با  ش،یها از ترجمه رجدا رمند است. و
 3داشوته اسوت.    رمجله همکوار  نیبا ا وستهید غمایشماره انتشار  نیها تا آخر سال نیاست که از اول را سندهیتنها نو

 یوی روا آثار گر،یقطعه د 21است و تیدر قالب ظکا ده،یبه چا  رس غمایدر  ییغمایکه از اقبال  رقطعه از آثار منثور
 یخیتوار  رها تیاز روا را ختهیها، آم داستان نی. مضمون ارندیگ یعنوان داستان قرار م لیاست که با تسامح ذ رمنثور

 زیاز نظر شکل ن ییغمایاقبال  رها شکل گرفته است. داستان یمذهب رها تیاست که اغلب ظول شخص ییها و افسانه
 توجه است.   یب دارد و به است اده از عناصر داستان رادیهمروزگار خود فاصله ز ییروا رها با قالب

. خوورد  یبوه چشوم مو    یگ ت، نوام توولل   میسخن خواه لیکه درباره او به ت ص ی، دس از وجدان3در نمودار شماره  
را  غموا یدر  یسینو تیاز آن که ظکا شیمورد عالقه اش است؛ چنان که د یادب رها از گونه ت،یکه ظکا را سندهینو

مسوائل   نیظوادتر »کوه در آن  رش(را نوشته بود؛ مجموعوه ا 2915)«لیالت اص»زیطنزآم رها تیآغاز کند مجموعه ظکا
 رهوا  تیو ظکا غموا یدر  ل،ی( اموا، بورخالف الت اصو   239: 1،ج2931،ینیرعابدیم.«)کند یرا مطرح م یو اجتماع یاسیس
 آن هم در ظوزه شعر است.   انیانتقادات آن متوجه نوگرا نیتر دیو شد ستیبرآمده از مسائل روز ن یلیخ ،یتولل

قورار داده   غموا ی 29 سوندگان یچهوارم جودول نو   فیرا در رد سندهینو نینام ا ت،یدو موداسان از نظر کم رها داستان
 2933،راز مجله دانشوکده آغواز شود)ناتل خوانلر     ،یفارس اتیدر ادب رفرانسو سندهینو نیا رها است. ترجمه داستان

، 2931،ینیرعابوودی.)مافتیادامووه  رنگارنووگ، رهووا چووون، مهوور، افسووانه و گوول رادیوو( و بعوودها در مجووالت ز221:
او گ ته اند ازنوع ظادثه دردازانه است و اگر ظادثوه   رها مجالت است. درباره داستان نیا یتال غما،ی( و 31،233،233

: 2931 ،یرصوادق ی.)مدیآ یدر نم شیها به نما داستان رها و آدم ها تیشخص رها و خصلت ها تیعمده نشود؛ خصوص
 نیو اسوت، ا  زین کیبه سبک کالس ییگو داستان رها او که از خصلت رها مانند بودن داستان رنکین دیهم دی( شا231
 قرار داده است.     ها کیرا مورد توجه کالس سندهینو
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داستان مودرن   شگامیکه  د نیبه خود اختصاع داده است، با ا غمایدراثر را در  سندگانیهم که رتبه دنجم نو جمالزاده
؛ چوه در داسوتان   25 گوذارد  یم شیسنتگرا و محتاط از خود به نما رمجله چهره ا نیدر ا 23است  یفارس اتیدر ادب
جموالزاده در   تیشخصو  ر( جنبه خالق و نوگرا229: 11،2929غما،جیباره.) نیدر ا شیو چه در اظهار نظرها یسینو
 ییخودنموا  هینشور  نیاوست که در ا رمحتاط و سنتگرا تیشخص نیو بالعکس ا ابدی ینم شرفتید ربرا  یمجال غما،ی
زاده  شوود؛  یمو  ادیو در قلمورو داسوتان    شروید یسیکه از او به عنوان داستان نو رجمالزاده ا گر،یبه عبارت د کند؛ یم

آن از  ربورا  یلیتموا  نکهیا ایو  ابدی یرشد نم ربرا رفرصت تازه ا غمایمتعصب  راست و در فضا رگرید رفکربستر
 .دهد یخود نشان نم

 رگ تارهوا  ،ییآثوار، بوه درگوو    نیو او در ا د؛یو آ یمتتخر او به شومار مو   رها جزو نوشته غما،یجمالزاده در  رها داستان
و گواه شوکل و    دیو جو یبهره م کیمکرر از شعر کالس»دارد و شیگرا یو فلس  یعرفان رها ردرداز هیو نظر مانهیظک

از امثال و کلمات موردم کوچوه و بوازار از     شتریهر چه ب هدر است اد را ختهیو سماجت عنان گس برد یم ادینظم را از 
دوره دوم  رهوا  شیاز گورا  زیو ن  ردورداز  الیو ( فوران اظساسوات، وهوم و خ  233: 2933)کامشاد،.« دهد یخود نشان م

 (252جمالزاده است.)همان:  یسندگینو

 یفارسو  سوندگان ینو انیو در م گوردد  یبرم غمایازانتشار  شیها د اش به سال ییاز جمالزاده که سابقه داستان گو رجدا
خاع و نوو از داسوتان    ربه  طرز کوشد یم شیها است که در تمام ذاستان یوجدان نیتنها عبدالحس غما،یزبان درکار 

شوود؛ نشوان    یمعاصور معرفو    داسوتان  سونده یبه عنوان نو غمای  یکه از طر ابدی یکه او،  اقبال آن را م نی. اابدیدست 
غالب در جامعه  یتر از آن است که بتواند بر گ تمان ادب فیضع یداستان اتیادب نهیدر زم کیکه گ تمان کالس دهد یم
 .دیملهم از غرب است فائ  آ رها داستان به سبک یکه ظام یادب
 
 غمای یسیداستان نو دهیپد ؛ی.وجدان4

 سیبه عنوان داسوتان نوو   غمای  یاقبال برخوردار بوده که از طر نیاست که از ا را سندهیتنها نو ،یوجدان نیعبدالحس
را در  یوجودان  وهیهستند که ش یو منوچهر بزرگمهر از جمله بزرگان یتولل دونیفر ،یوس ی نیشود؛ غالمحس یمعرف

او  رها داستان غما،یدر  یوجدان هیو سروناز، دو اثر اول بن شه یب یب نیو جمال زاده با تحس ندیستا یم رداستان درداز
او را در  رآرزو تیو کوه توانسوته، غا   کنود  یم یمعرف یسیو او را داستان نو فیتوص «یعطر و لحن خودمان» ررا دارا

رون یو قودرت خوودم ب   زیو و تحق  آن از ظ آمد یو بر نم کردم یآرزو م شهیآنچه را که هم»محق  کند؛  یداستان فارس
شده است کوه   دهیکمتر د یبه وجود آورده است. مانند وجدان یوجدان نیعبدالحس ربود، قلم توانا و ذوق سرشار آقا

 ( 229: 2923، 11 غما،جی«)به ظ  باشد. رو امام و مقتدا  یطر نینمونه کامل در ا

و نکات و اصطالظات و ضورب   ریتعاب ثیو مضمون و ظ یاز لحاظ ل   و عبارات و معن»او را  رها داستان جمالزاده
. دانود  یمو  «رو عار یخال ی... و از هر نوع فرنگ مآبیرانیمناسب( تمام و کمال ا اریبس اتیآوردن اب یها )و ظت المثل

که از  ییها بودن داستان هیما یدر داستان و سست و ب کیکالس اتیادب ریدرباره لزوم است اده از ذخا زین یخود وجدان
 یرانو یبه گمان خوود ا  ییها که داستان یبرخ: »دیگو یم شوند یم یمعرف« نو دهیدد»بهره اند و به عنوان  یب نهیگنج نیا
داشته باشند، کار را بر خود آسوان و تنهوا    رو بهره ا هیما نیکمتر یسرشار ادب فارس نهیآن که از گنج یب سند،ینو یم

 یاست که بوا آن دشوتوانه ثروتمنود ادب فارسو     فیبسنده کرده اند...ظ-انهیناش زیو آن ن -انهیبه نقل گ ت و شنود عام
 (211: 2929، 11غما،جی( و)21: 2931،ی)وجدان« عرضه شود. زیو ناچ ریفق نیچن ییها نوشته

توجه به نام  یاش و ب را شهیهم وهیبرخالف ش غمایکه  شود یباعث م ،یوجدان رها ها در داستان شاخصه نیا وجود
توازه کوار اجوازه     سونده ینو کیو و ادب، بوه    یو اهل تحق ها کیکالس انیر مو منصب و شناخته شده بودن نگارنده د

در عرصه  غمای میکه بدان شود یروشن م شتریب یهنگام رام نیا تیکند؛ اهم یمعرف یتجربه بدهد و او را به جامعه ادب
کرده اند که  دایدر آن مجال بروز د ینبوده، و اغلب کسان رهرگز معرف استعداد تازه ا -شعر یظت-یادب رها نشیآفر
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 عرش اینوشته و  کیکالس اتیادب اقیکه در همان س نیا ایقرار گرفته اند و  کیکالس یجامعه ادب رشیمورد دذ  شترید
 گ ته اند.

بوده، هرگوز سونت    یفارس اتیدر ادب نینو یسیداستان نو شگامیاست که گرچه، د را سندهینو یتال یواقع وجدان در
 .  غماستی( و مورد قبول و اظترام 113: 2953، 1،جیوس یرا از دست ننهاده) رانیدر ا ییکهن داستانسرا

 یداسوتان نوشوت، عوالوه بور آن، او طو      3مجلوه   نیو ا ربرا غما،یاش با  رسال همکار1-9 یط یوجدان نیعبدالحس
هوا از عناصور    در آن شیبه چا  رساند که کوم و بو   غمایها در  با عنوان خاطره یدوم مطالب و ستیشماره، در دوره ب3

 بهره گرفته شده است. الوگید ژهیداستان به و

دارد با طرح معضالت جامعوه،   یو سع نگرد یخود م رامونیبه د رانتقاد ردیواقعگراست و با د را سندهینو ،یوجدان
و  دیو جد یاجتمواع  تیوضوع  یقربان یبه نوع یوجدان رها داستان رها تیرفع آن را هموار سازد، اغلب شخص نهیزم

 لیو هوا تحم  که بور آن  رندیگ یقرار م یطیدر شرا واستهها ناخ هستند، آن انشانیاطراف رها یو من عت طلب ها یخودخواه
 .ستندیشده و قادر به خروج از آن ن

از معضوالت جامعوه    یکیواقع گرا که به  یخسرو است داستان رسد یبه چا  م غمایدر  یکه از وجدان یداستان نیاول
اسوت.   رراو رهوا  یو قهرمان آن، از همکالس شود یم تیاول شخص روا دید هی. داستان از زاودردازد یم ادیاعت یعنی

داسوتان، بوه خواطر     نیو هموه ا  نیو . بوا ا کنود  ینقول مو   روو تمام داستان را را ستین الوگیاز د رداستان خبر نیدر ا
طنوز   یتلوخ، لحنو   یدارا بوودن موضووع   نیاسوت در عو   کیقهرموان آن کوه دلبسوته نثور مووزون کالسو       تیخصوص

 (12دارد.)همان،ج 

و گ ت  ها تیاز آن که بر شخص شیداستان ب نیا رنگی( د12است.)همان، بن شه یب یب غما،یدر  یداستان وجدان نیدوم
هوم کوه در    رمعودود  رهوا  الوگیو اسوت. د  یسنت تیبر روا یاستوار باشد متک افتد؛ یها ات اق م آن نیکه ب ییو گوها

کوه   رگری. نکته ددردازد یگ ت و گوها م نیبه نقل ا رراوبلکه  ردیگ یشکل نم ها تیشخص نیب افتد، یداستان ات اق م
 رنثور  هوا،  الوگیو ن در دداسوتا  نیو اسوت. ا  رراو رهوا  دهیو اظهار نظرها و ابراز عق د؛یآ یداستان به چشم م نیدرباره ا

 افراشتندها را بر : باغ را آراستند و فوارهشود یمسجع م یو ظت یادب اریبس رلحن راو یشکسته و عوامانه دارد، اما گاه
 (   531.)همان،ختندیالوان آو رها و به شاخسار درختان فانوس

 دهیو د شتریدر آن ب انهیبهره برده است و بالطبع، نثر شکسته و عام الوگیاز د یوجدان رها داستان گریاز د شیب سروناز
 شود؛ یم

 یلو یظرف واجوب دارم کوه خ   هیباهات  نیآ مَش رمضون، ارباب منو فرستاده که بهت بگم، کاسه آب دسِته بذار زم-
 !...رهیهم خ

 داره؟ کاریارباب تو با من چ-

 (111)همان،گم یکلوم نم کی رتا اول مشتل  منو ند رریتو نم-

 تیآن که تمام عناصر داستان را به خدمت روا ربه جا ربهره است. راو یب نیشید رها شمر، از انسجام داستان اشک
 فیصو حات ظوول توصو    یو بواق  دهود  یاختصواع مو   یداستان اصول  تیتنها چند سطر آخر را به روا رد؛یبگ یاصل

داسوتان گواه    نیو . نثور ا گوذرد  یآن مو  رها کشدار صحنه فیو توص رانیمحرم در قلهک و شم رعزادار نییآ ربرگزار
 شود؛ یم یکهنه و ادب ها، هیمتن تعز ریتحت تتث

دادند و چندان بزدنودش کوه خوون از سور و      شیدشنام و ناسزا اریو به جان شمر افتادند و بس دندیبجنب راز جا دس
 (  91؟:292، 1.)همان،جختیفرور شیرو

 یو ظتو  انهیناش طیو شرا ردیگ یداستان قرار م رها تیشخص انهیعام رها الوگیددر کنار  رراو میجمالت فخ نیا گاه
 :کند یم جادیرا ا یمضحک



 3/       دیالکتیک کهنه و نو؛ مواجهه مجله کالسیک یغما با داستان، با تتکید بر داستان نویسی عبدالحسین وجدانی 

و عذرها خواست و گ وت: داداش موا رو    دیخون آلودش را بوس ررفت، دستش را بگرفت و رو شید نیظس دهلوان
 (93ظالل کن! ببخش. غلط کردم!)همان،

شوعر در دهانشوان    ،یداسوتان  رهوا  تیبوودن شخصو   ختوه یگوناکون مثول فره  رها به مناسبت ،یوجدان کوتاه، وارید در
کوه فلوک بوه آنوان زموام موراد       -: موردم نوادان  کند یو جا به جا در قالب جمالت معترضه از شعر است اده م گذارد یم
 (33.)همان،داشتند یم اشو رنجه  دندیورز یظسادت م رکه داشت به و یبه سبب دانش -دهد یم

 داستان است: نیا یزبان رها یژگیاز و زیکهن ن یفعل تیاست اده از افعال و کنا 

 دنیو اهلل خوان چخ  زیعز رزایمقدمه با م یتکبر و تبختر به مدرسه ما آمد و ب ایدن کیم تش وزارت معارف با  رروز -
 (  35گرفت.)همان،

 شوخندش یهوا ر  از آن، بچوه  شیبجنباند تا ب شیبرآورد و ر نیکرده که دست از آست هیتوص دیجد ریخان ناظم به مد-
 نکنند.)همان(

داستان، بوه   نیدر ا رراو م،یاو هست رو اظهار نظرها سندهیها شاهد ظضور نو داستان گریاز د شیب ،یابانکیب فاضل در
 :دیگو یگلستان سخن م ژهیبه و ک،یمتون کالس ریشدت تحت تتث

! در لیو نوه موانع اسوت و نوه ظا    « سود سوکندر  »مکوان اسوت اده از آن  و از آن مهم تور ، ا  «مغزها»شیتا موجبات آسا» 
و بوه شوهر درآمودن بوا قافلوه       سووان ینابکار، با برتافتن گ نیاطیبود که ش اریهوش دی، با«مغزها»جلب  ایو  دنیبرگردان

 22! ازیو باشوند نوه در د  «مغوز »و شاعر جا نزنند و واقعا  یو ظاج رخود را علو ،رانور وانیظجاز و سرقت شعر از د
 (253)همان،

او را گذر ندادند، به مدرسه ما آمد. مقودمش را مغتونم     یکنامین رفروشند و چون در کو شیصالح و طالح متاع خو»-
 (253شمردند و با منت قبولش کردند.)همان،

 یره عربو است کوه دربوا   یزمان دردازد، یو به اظهار نظر م دهد یرشته داستان را از دست م ،رکه راو رجمله موارد از
و زظموات امثوال    افتود  یم یبه زبان عرب انیرانیخدمت ا ادیاو ناگهان به  د،یگو یکالس سخن م یشاگرد زرتشت یدان
 زبان:  نیبه ا رو زمخشر هیبویس

تواز شودند!    کوه یادب عرب  دانیدر م انیرانیاز ا گر،یکسان د اریباشد و بس یعبداهلل ابن مق ع که همان روزبه دارس»-
 (  221خداوند!)همان، حهیاستعداد و قر نیبنازم به ا

شکسوته، خوانواده    یو با دل ردیگ یخانواده اش قرارر م رمهر یاست که مورد ب یسنت رمردیدرباره د ا،یآس نیریز سنگ
که داستان مربوط بوه   نی. با اکند یفوت م ییو در تنها کند یاش ترک م رآبا و اجداد ردر روستا یزندگ راش را برا

 کهنه بهره برده  است: رامروز و معضالت آن است، غالبا از  نثر یزندگ

 یخوود را در اتواق کواهگل    شوانه یسنگ صبور رظل اقامت افکند و بسواط درو  ابیعمر را در آس هیگرفت بق میتصم
آرام و فوارغ از مزاظموت در مصواظبت کتواب و دفتور       یطیدر مح یبگسترد، باشد که چند صباظ ابیآس ریباغچه ز
 (113د.)همان، بگذران

 : میداستان هست نیو شکسته در ا انهیعام رشاهد کاربرد نثر ها، الوگید ژهیبه و ،ردر موارد اما

 شیدو  یدر زندگ زایچ نیخب ا ن،یکنده شد یکه شما از خونه زندگ میفهم یم ی، اما همچ میندار یکه سوات موات ما
 (113باشه.)همان،  ابیآس ریاما به قول شاعر مرد باهاس که در کشمکش روزگار سنگ ز اد،یم

 داستان است:   نیتشتت نثر ا رها هم از نمونه ها، الوگیها و د در منولوگ انهیبه شکسته و عام یرسم رانشا رییتغ

دسورش   رددر بورا  دیسال و زمانه نبا نی. ابوسم یو به رسم خودشان دستش را هم م  کنم یم فیآمد از زنش تعر اگر
و  لیو خوب مطاب  م رهم بزرگه ان شاءاهلل اونم شوهر نینسر رگرفته.خدا یزن انتخاب کند. دلش خواسته زن فرنگ

 (113همان،.«)شهیم دایخودش براش د قهیسل
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 ینقوش واقعو   هوا  الوگیو در ماه بانو هوم د  افتد، یات اق نم رریچشمگ شرفتید زین غمایدر  یداستان وجدان نیآخر در
دو  نیبوار هوم بو    کیو  یدر داستان ندارند؛ در سراسر داستان ظتو  را شبرندهیکجا نقش د چیو ه کنند ینم  ایخود را ا
 ینو یینقوش تز  یدر آثار وجدان ها الوگید ایگو شود؛ یبرقرار نم الوگیمراد(، د یداستان)ماه بانو و عل یاصل تیشخص

تموام   یژگو یداسوتان؛ و  نیو ا گور ید یژگو یمشوکل اسوت. و   یوجودان  رهوا  استاند یها در بافت سنت دارند و هضم آن
 (912کاربرد شعر است.)همان، یعنی ؛یوجدان رها داستان

بوه   شوود؛  یمو  یگاه دچار نوسانات یو گاه و ب رسد ینم یکدستیبه انسجام و  ،یوجدان رها نثر در داستان یطور کل به
بوه شوکل    ایو  رد،یو گ یمو   نیوسونگ  یادبو  یساده و روان آغاز شده، ناگهان شوکل  رکه با نثر یکه در داستان رگونه ا
 . شود یم انهیعام یناهمگون

کوه   رانیو در ا یسو یاست که به جز در صدسال داستان نو نیا رسد یجالب به نظر م ،یوجدان نیدرباره عبدالحس آنچه
 یمعاصور فارسو   یداسوتان  اتیو کوه بوه ادب   ییها کدام از کتاب چی، در ه21 سدینو یم یسطر درباره وجدان کیدر ظد 
 یظتو  یگواه  یسو یدر داسوتان نو  یکه گرچه وجدان ستا نیامر نشان دهنده ا نیاز او نشده است. ا رادیاند،  درداخته

اموروز بووده    وهیبه ش یسیفراموش کرد که جمالزاده آغازگر راه داستان نو دیفراتر از جمالزاده ظاهر شده است؛ اما نبا
 ی(؛ در ظوال  511: 2923 ،یبراهنو .«)گوذارد  یقصه م مینثر مشروطه قدم در ظر»با جمالزاده است که ،یو به قول براهن

ظهوور   یدر جامعوه ادبو   رادیبزرگ ز سندگانیبه سبک او را آغاز کرده که نو یسیداستان نو ردر دوره ا یکه وجدان
در داسوتان   رداشته است و هر روز شگرد تازه تور  رقابل مالظظه ا شرفتیدر انواع آن، د یداستان اتیکرده اند و ادب

   23.شود یبه محک تجربه گذاشته م یسینو
 
 یریگ جهی.نت5
آن را اداموه و از نووع    کند، یخود را نسبت به داستان معاصر آشکار سازد،  تالش م کردیرو حایصر نکهیبدون ا غما،ی

 رهوا، ماجراهوا   رو، داسوتان را در کنوار سرگذشوت ناموه     نیو کند؛ از ا  یتلق یفارس کیکالس اتیمنثور ادب رها تیروا
بوه چوا     یمو یاغورا  تعل  انوا یو ت ونن و اظ  یهودف سورگرم   باها،  ها و انواع داستانواره و افسانه اتیظکا ،یخیتار
از  -یول مودون ندارد و اصو  ییمحل قابل اعتنا یفارس کیکالس اتیاز آنجا که داستان در ادب گرید ر. از سورساند یم
بوه عنووان    غموا یدرباره آن نگاشته نشده است،   -آمده است رراز سیآنچه در مورد شعر مثال در کتاب شمس ق لیقب
 رهوا  ندارد و تنها زبان و نثر داستان اریداستان در اخت نیمخال ت با سبک نو ربرا یروشن رتئور ک،یکالس مجله کی

برظوذر   یطیدر هر شرا یسینو انهیو عام یسیرا از شکسته نو سندگانیو نو دهد یمعاصر را صراظتا مورد انتقاد قرار م
بوه رسوالت     یو طر نیو توا ظوداقل از ا   کند یم    یدر داستان تشو کیکالس یادب ریو آنان را به است اده از ذخا دارد  یم

 خود درباره داستان عمل کرده باشد.   کیکالس

 نیشوتر یهستند کوه ب  یسندگانیدو موداسان و جمالزاده، نو ،رنویم ،یتولل دونیفر ،یوجدان نیعبدالحس ،ییغمای اقبال
 رهوا  یسو یو بازنو یخیتوار  رهوا  داسوتان  ندهیاقبال نما رها است؛ داستان دهیبه چا  رس غمایها در  از آن یاثر داستان

 ،رنوو یو م سود ینو یمو  تیو ظکا غما،یدر  ی. توللغماستیکهن چا  شده در  رها و افسانه اتیروا تِیاز خالق یخال
به خواننودگان منتقول کنود و در     تیداستان و ظکا  یدر غرب را از طر یآموزنده اش از زندگ اتیتجرب کند یم یسع
 لظوا  نیو فعال است، بوا ا  زیو ترجمه ن  در اقتباس ر. وکند ینم غیآموزنده در رها لمیف  از نقل داستان یظت ر،یمس نیا

 رهوا  از جونس داسوتان   ییهوا  مجله داستان نیدر ا ز،یندارد. جمالزاده نگ تن  ربرا رادیظرف ز یسیدر فن داستان نو
 هاست. آن رها یژگیبه سنت از و لیو اطناب و م ییکه در گو سدینو یم  متتخرش

از  راریبسو  نیمجله آغاز کرد و موورد تحسو   نیرا از ا نیبه شکل نو یسیکه داستان نو غمای یسینو داستان دهیدد تنها
 یصواظب نوام   سندگانیبر خالف نو سندهینو نیا شود یاست. آنچه باعث م یوجدان نیبزرگان قرار گرفت؛ عبدالحس

از آنوان بوه چوا      راثور  غموا یو...که هرگوز در   یمدرس یتق ،رجالل آل اظمد، چوبک، ساعد ،رعلو ت،یچون هدا
است که بوا   ییها  یو تشو نیاول تحس ابد؛یب یگاهیخود جا رمجله برا نیمدرن، در ا یسیبه عنوان داستان نو دینرس
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اسوت   سونده ینو نیا یانجام گرفت و دوم سبک نگارش کها،یکالس دییمورد تت بانِیاد راز سو یاثر وجدان نیانتشار اول
 اتیو ژانور در ادب  نیو ا یخوال  رجوا  نکوه یدو عامول، ا  نیچشم دارد و فراتر از ا شیرا د یفارس کیکالس ثرکه نظم و ن

و سونت   کیمجله کالس کیبه عنوان  غمایانکار شود. هرچند  ها کیکالس رمحسوس تر از آن است که از سو یفارس
جموالزاده  »مثل  یسندگانینو نیب کند یم یسع و ردیدر داستان را ببپذ ییگرا، اکراه دارد که از همان ابتدا هرگونه نوگرا

بوا   -و گروه دوم را  لیگروه اول را اص یضمن ییر ادعاقائل شود و د زیتما« چوبک... ،رعلو ت،یهدا»و  «یو وجدان
بوا   یجموالزاده و وجودان   رکند. اما در واقوع، داسوتانها   ی، بدعت گذار معرف-آثارشان یاجتناب از چا ، نقد و معرف

 را ندارند و همه در زموره گونوه   یت اوت تیاز نظر ماه رچوبک و ساعد ،رعلو ت،یچون هدا یسندگانینو رداستانها
برآموده   غما،یدر مجله  یشکل گرفته است و ظهور وجدان یفارس اتیغرب در ادب اتیادب ریکه تحت تتث رندیگیقرار م
بهوره اسوت و    یآن برخووردار بووده، بو    ازکوه شوعر    یاز هژمون ک،یکالس اتیاست که داستان در ادب تیواقع نیاز ا
بوا   ابنود ی یمخال ت بوا داسوتان مودرن نمو     ربرا کیکالس اتیدر ادب یمحکم زیعرصه دستاو نیدر ا یوقت ها کیکالس
 .رندیدذ یرا  م دیگونه جد نیمحافظه کارانه ا رکردیرو

در شوعر،   ییمجله هرگوز نووگرا   نیبس که ا نیهم ک،یکالس یداستان اتیدر برابر شعر و ادب غمای کردیت اوت رو در
 ینکرد. در ظوال  یمعرف یرا به جامعه ادب رازه اظوزه استعداد ت نیو بالطبع در ا رفتیبه شکل متعادل آن را نپذ یظت

 دهود  ینشوان مو   ن،یشود و ا یمعاصر معرف  داستان سندهینو عنوانبه  غمای  یکه از طر ابدی یاقبال آن را م ،یکه وجدان
 یغالوب در جامعوه ادبو    یتر از آن است که بتواند بر گ تمان ادب فیضع یداستان اتیادب نهیدر زم کیکه گ تمان کالس

 .دیملهم از غرب است فائ  آ رها داستان به سبک یکه ظام

دارد با طرح معضالت جامعوه،   یو سع نگرد یخود م رامونیبه د رانتقاد ردیواقعگراست و با د را سندهینو ،یوجدان
و  دیو جد یاجتمواع  تیوضوع  یقربان یبه نوع یوجدان رها داستان رها تیرفع آن را هموار سازد، اغلب شخص نهیزم

 لیو هوا تحم  که بور آن  رندیگ یقرار م یطیدر شرا واستهها ناخ هستند، آن انشانیاطراف رها یو من عت طلب ها یخودخواه
بوه   یرانو یروح ا دنیاو متتثر از سبک جمالزاده است و به دم یسیداستان نو وهی. شستندیشده و قادر به خروج از آن ن

 رکاربرد شوع  رو رها رو در داستان نیمعتقد است؛ از ا یسیدر داستان نو کیادب کالس ریها و است اده از ذخا داستان
ها در کنار است اده او از زبان عامه و اصوطالظات روز،   یژگیو نیمتداول است که  ا نیسنگ ایو  یو گاه جمالت ادب

دچوار   زیو ن یسو یستان نوتازه دا نیمواز رریدر بکارگ یوجدان رها . داستانکند یاو را ناهموار م رها نثر داستان یگاه
 هستند. ییها ضعف

 
 نوشت¬یپ

آژنود، صوفحات    عقوو  یاز  رانیو ا نینوو  اتیبه ادب دیها  در دوره مشروطه، نگاه کن درباره تحول قالب شتریب حاتیتوض یبرا -1
 .ریکب ری، موسسه انتشارات ام1919، سال 23تا21
، سوال  421توا 425،صوفحه 2پور ،جلود  نیآر ییحی یمایبه از صبا تا ن دیجدال کهنه و نو در شعر معاصر، نگاه کن نهیشیپ یبرا  -2

 ، سخن.1931، 293تا295 نهیی، زوار.و با چراغ و آ1987

از تشوتت، در   یریجلوگ یمتن واحد مورد پژوهش قرار گرفته است،برا کیپژوهش به عنوان  نیدر ا غمایمجله   نکهیا لیبه دل -9
 دیو و تجد یدوره)جلدد(صحاف 91در 1912از سال  غمایو شاعران،عنوان مجله ذکر شده است. مجله  سندگانینو یها،  به جا ارجاع

 چاپ شده است.

 . غمای1-4، دوره هشتم صفحات «نو شعر»نی، همچن299صفحه غما،ی، دوره هشتم «شعر نو رامونیدر پ»به  دینمونه نگاه کن یبرا -4

 .غمایهارم شماره دوره چ نیاول شگفتاریبه پ دینگاه کن -5
برخووردار   یقو یرنگیآمد و از  پ دیپد یفارس اتیغر  در ادب اتیادب ریاست که تحت تأث ینیمنظور از داستان همان شکل نو -1

. تفاوت قصه با داستان نامد یبه طور عام آن را قصه م یرصادقیکه م ردیگ  یرا م یژانر یجا یمعاصر فارس اتیاست. داستان  در ادب
 ،ییسوتا یا ،یو نمونوه کلو   ییگرا یکل ،ییمطلق گرا ف،یضع رنگیموارد است: خرق عادت، پ نیا ،درینداستا اتیادباز نظر کتا  



 1931 بیرجند اسفند -نهمین همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی /      12

 ریو .)میحوواد،، کهنگ  یافتگیو اسوتقالل   ،یقهرمان هوا در سوخن گفوتن، نقوش سرنوشوت، شوگفت آور       یزمان و مکان،همسان
 (11-74: 1931،یصادق

توازه   یو کشف استعدادها نینو یسیجوان به داستان نو سندگانینو قیبا تشو کنند یکه تالش م یادب یها برخالف مجله غمای  -7
داسوتان را بوا    یجا کند یم یروز، سع یادب ازین نیتوجه به ا یکمک کنند؛ ب یفارس اتیژانر در ادب نیا شرفتیعرصه، به پ نیدر ا

 یاریو خود  کیگاه، از دوستان کالس یگاه و ب ریمس نیجالب و امثال آن پر کند و در ا یها گزارش ،ییخاطره گو ،یسیسفرنامه نو
چه : »دیگو یمجله مرقوم دارد م یداشته، تا گزارش سفرش را برا یدیکه به شه یمجله، در شرح اصرار رینمونه مد یبرا د؛یجو یم

 (141،صفحه9ه،شمار21غما،جی()رک،21-9) 141ص«شد. رفتهیذاستدعا پ نیتا ا ختمیها برانگ ها کردم و چه واسطه التماس
 مقاله، به داستان فارغ از انواع کوتاه، بلند و ...پرداخته شده است. نیدر ا  -8

که در دوره نهم مجله به چواپ   ییغمای بیاز شاهنامه به قلم حب یداستان یسیبازنو ار،یبه رستم و اسفند دینمونه نگاه کن یبرا  -3
 است.  دهیرس

11-  Leo Ferrero 

 تلفظ نام، معلوم نشد. ،یلیبرز سندهینو -11

کوه در آن منودرج بووده، از     ییهوا  که در داستان دیگو یم یاز ممانعتش از چاپ کتا  درس یدر ادامه، خاطره ا ییغمای -12
اظهارات  نیندارد؛ا یتسامح چیباره ه نیکه در ا نیو ا« رمضون»رمضان گفته شده،  یاستفاده شده بوده و مثال به جا یسیشکسته نو

هموواره   »و  دهند یاست که اجازه چاپ آثار با اسلو  نو را نم یاز مسئوالن فرهنگ و معلمان قاددر انت یسینف دیآور سخنان سع ادی
 معاصر( یبر نثر فارس یسینف شگفتاری:پ1991رک،افشار،.«)شوند یمتوقف م شیدر صد و پنجاه سال پ

از جملوه   سونده ینو نیاز سر تسامح است و در واقع ا غما،یپر اثر  سندگانینو انیاست که ذکر نام دوموپاسان در م یهیبد  -19
 به ترجمه آثار او نشان داده است. یادیاقبال ز غما،یاست که  یافراد

اصورار   برد، یبهره م زین انهینبود که گهگاه در آن از نثر شکسته و عام یکیبود  یکیاش  مجموعه داستان  نیاو برخالف اول -14
 یسی(،دختره و...، از جمله شکسته نواوری)باریب که،ی(، مردقهی)خهی ااهلل،ینثر اجتنا  کند؛ بهش)به او(، باش)با او(، دِ  نیدارد که از ا

 نبود است. یکیبود  یکی یها

داسوتان کوتواه    یهوا  بوه سرچشومه   دیو داستان آثوار جموالزاده بنگر  - تیو حکا یغرب - یدر باره  ساختار دو گانه شرق  -15
 .145صفحه  روسیپاپ ،1911،یفارس
 و دوم گلستان)با  اول(است. یس تیمتأثر از حکا  -11

 .124، صفحه 2جلد ران،یا یسیصد سال داستان نو  -17
 72صفحه، ران،یا شرویپ سندگانیبه؛ نو دیدوره، نگاه کن نیدر ا یداستان یها شرفتیدرباره پ شتریب حاتیتوض یبرا -18
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 .2932ر،یکب ریصادق و مسعود فرزاد؛ وغ وغ ساهاب، چا  سوم، تهران، موسسه چا  و انتشارات ام ت،یهدا-

 .2933،یتهران، نشرن ،یفارس دیگذاران نثر جد هیکامشاد،ظسن؛  دا-

 .2931.ر؛یرکبیعمو غالم، چا  دوم، تهران، ام ن،یعبدالحس ،یوجدان-

 .2921ران،یدوره اول، چا  اول،انتشارات ا غما،ی-

 .2921ران،یدوره دوم، ،چا  اول،انتشارات ا غما،ی-

 .2921ران،یدوره سوم،،چا  اول،انتشارات ا غما،ی -

 .2929ران،یدوره چهارم،چا  اول،انتشارات ا غما،ی-

 .2929ران،یدوره دنجم،چا  اول،انتشارات ا غما،ی-

 .2929ران،یدوره ششم ،چا  اول،انتشارات ا غما،ی -

 .2929ران،یدوره  ه تم،چا  اول،انتشارات ا غما،ی -

 .2929ران،یدوره  هشتم،چا  اول،انتشارات ا غما،ی-

 .2929ران،یدوره  نهم،چا  اول،انتشارات ا غما،ی-

 .2929ران،یدوره  دهم،چا  اول،انتشارات ا غما،ی -

 .2929ران،ی،انتشارات ا،چا  اول ازدهمیدوره  غما،ی -

 .2929ران،یدوره دوازدهم ،چا  اول،انتشارات ا غما،ی -

 .2929ران،ی،چا  اول،انتشارات ا زدهمیدوره س غما،ی -

 .2929ران،یدوره چهاردهم ،چا  اول،انتشارات ا غما،ی -

 .2929ران،یدوره  دانزدهم،چا  اول،انتشارات ا غما،ی -

 .2929ران،یدوره شانزدهم،چا  اول،انتشارات ا غما،ی -

 .2929ران،یدوره  ه دهم،چا  اول،انتشارات ا غما،ی -

 .2929ران،یدوره هجدهم،چا  اول،انتشارات ا غما،ی-

 .2929ران،یدوره نوزدهم ،چا  اول،انتشارات ا غما،ی -

 .2929ران،یاول،انتشارات ا ستم،چا یدوره ب غما،ی -

 .2929ران،ی،چا  اول،انتشارات ا کمیو  ستیدوره ب غما،ی -

 .2929ران،یو دوم ،چا  اول،انتشارات ا ستیدوره ب غما،ی -

 .2929ران،یو سوم ،چا  اول،انتشارات ا ستیدوره ب غما،ی -

 .2923ران،یو چهارم ،چا  اول،انتشارات ا ستیدوره ب غما،ی -

 .2923ران،یو دنجم ،چا  اول،انتشارات ا ستیدوره ب غما،ی -

 .2923ران،یو ششم ،چا  اول،انتشارات ا ستیدوره ب غما،ی -

 .2923ران،یو دنجم ،چا  اول،انتشارات ا ستیدوره  ب غما،ی -

 .2923ران،یو ششم ،چا  اول،انتشارات ا ستیدوره  ب غما،ی -

 .2923ران،یو ه تم، چا  اول،انتشارات ا ستیدوره ب غما،ی -

 .2923ران،یو هشتم  ،چا  اول،انتشارات ا ستیدوره ب غما،ی -
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 .2925ران،یو نهم ،چا  اول،انتشارات ا ستیدوره ب غما،ی -

 .2921ران،یام  ،چا  اول،انتشارات ا یدوره س غما،ی -

 .2953با اهل قلم، دوجلد، چا  دوم،مشهد،دانشگاه مشهد،  ردارید ن؛یغالمحس ،یوس ی-

-Bernard Berelson‚ (1952).Content Analysis in Communication Research. New York: The 

Free Press-Bernard Berelson‚ (1952).Content Analysis in Communication Research. New 
York: The Free Press 


