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 منصور رستگار فسایی ةنوشت انواع نثر فارسی تأملی بر كتاب
 

 اله زارعیروح

 اسنا يا  شبان و ا باات انگلاسیت  انشگاه ياس ج 

فن نثر    ا   پا سی نثر فا سی نگاانه اده که   با چندان  و  کنبی    ة نه   گذان
آثا  پاشروت يكی اش   هام ويژکاسنی ةهة  ا ا ب  نِ حسان خطابی بااش ( 4094)

 انشج يان    مقطع  ةکنابی برام  فع نااشهام اولا وج  ِ ست. اماها ترين آن معروف
منص    سنگا  فسايی      ست هب ان اع نثر فا سینگا ش کنا    انگاا تکا اناسی

مانند فن نثر  کةب  هام کنا   ا فراهم کر  که    آن تالش اده استاننشا ات سةت 
  که    يک باش( 4091 ت 4034)نثر فا سی  ان اع. برطرف ا   نثران اع ن ين 

کنابی است با حجم شيا  که ن يسنده    آن تالش  تچاپ اشم  ساده  ساله به پانا ه
تفصال   با   تةا  م ا   جائی و     ا امه به شوايام نثر فا سی بپر اش . ةکند به هة می

 .گ يام  کلی    کنا  مذک   سخن می
است. کنا    سی تعريف  منةرکاکنب   سی  ة سعت بر نشر واننشا ات سةت . 4

منطبق بر آن ناست. کنا   ان اع نثر فا سی   مقالة حاضرتشعم نگا ند به خاصی  ا   که
ها تألاف  برام مؤسسات آم شای هةچ ن مدا   و  انشگاه ت  سی بر طبق تعريف

ص  ت سی کا انا   و  امر باشنر برام  انشج يان   اين  تها .     انشگاها   می
ايشان خ   قا   به  تچ ن فرض بر اين است که    تیصاالت تكةالی ؛گار  می

اش نظر فقط  بنابراين کنب   سی نهکنب م    نااش هسنند.  ةج ت يافنن و مطالعو جست
  کنند. قاعدنی پاروم میا ائه ناا اش چا چ   معاّ  اا  لیاظ به بلكه تو انداشه مین ا

خالصه ناا باان ا ند تا  تکنب   سی    عان جامع ب  نکلی اين است که مطالب 
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کنا   هام مخنلف هر. بخزش    نمضطر مطالبوا   اش کثرت  انشج م تاشه
  سیِ ن عی اش اين قرا  است: فهرست مطالبت خالصه و اهداف فص لت تةرين و 

يا  صلة باشنر    با  آن فخ  آشمايی    پايان هر فصلت منابع پاشنها م برام مطالع
اده    پايان کنا  است.     ة اسنفا هنام جدام اش کنا  بخز    پايان کنا  که اين

  .آيد پايان هم نةاية م ض عی می

اهداف فص ل و هةچنان تةرين پايان فصل است که  تفاقد خالصهفا سی  نثر ان اع
  منجر برنامگی اسنا  و سر  گةی  انشج اين امر به بی تبا ت جه به حجم بساا  مطالب

 کا اناسی و حجم    نثر     و وا  . با ت جه به فرصت میدو  تد يس   می
 که خ  ت مطالب اين کنا ت مد سان ناچا  به تد يس گاينشی مطالب خ اهند ب   شيا 

  خ اهد ب  . بر ه نا  کنا  ةوقت و نارو    تها نباعث هد   فن

 اد که اين اثررض بر اين باف چنانچه نةايه ندا  . ان اع نثر فا سی مفصل کنا 
ضعاف  نداانن نةايه  لال ت باش هم بههام تیصالی ن انه اده است و ه ةبرام هة
خطابی فن نثر    ا   پا سی هر کنا  جدم  يگر مانند  ةا  . با مقايستلقی می

خ   اش نظر منبع  هظاهر سا هت اثر خ  ب هةان ااخص به بر ا   که بنامشخص می
نةايه پژوهنده  ا به منابع  يگرت کنا ِ بی به عبا ت ؛ا  ونه خا ج میپژوهشی اش گر 

  ا  . هد و خ   مبل م آثا   يگر میپژوهشی  يگرم ا جاع می

 ک   نقل اده است:ش ين )مفه   ا بی نثر( اش 4ت  2فصل اول بخز    . 2

ن و ا  ت سخنی است که    قاد وشخ انده می« نثر»آنچه که    شبان اهل ا   
آهنگ قرا  ا م معة ل    اعرت میدو  ناست؛ اما میاو   عا م هم تا وقنی 

( نباادت نثرم که    مقابل اعر literary expressionمنضةن يک تعبار ا بی )
امرم است که بان اعر و نثر مشنرك است و آن هر  و « تعبار ا بی»باادت ناست. 

ه م شون بااد و خ اه نباادت اش کند و سخن  ا خ ا ا اش شبان میاو ه مةناش می
   (. 41 ت 40صص)آو    میدو   ا  اکات و تعبارات عا م بارون می

آن  ا با  ان اع نثر فا سیک   اروع اد و ن يسند  رح   ش ينمشكلی که اش م
 اش گذانةمعا ل انگلاسی برام تعبار ا بی است.    کنا   تکندطاب خاطر باشگ يی می

تعبار ا بی برابر با  ان اع نثر فا سیو هةچنان     (27: 4031 ت ک  )ش ين ا بی ايران
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literary expression است. تعا يف کنا   «باان ا بی»صیاح آن  ةآمده است که ترجة
گنجد و به شبان اناسی میسبک ةتر است. باان ا بی    مق ل باشنر به باان ا بی نا يک

باان ا بی است. ت ضایات جامع    اين با  عن ان اباا م برام  سنفا   شبان بها تسا ه
 literary.ا   می يافت  A Linguistic Guide to English Poetry   کنا  

interpretation  برام نة نه م تعبار ا بی است و تعريف خاص خ    ا  ا  .امعن هب 
   سنی به    فا سیاست که  Interpretation of Dreamsعن ان کنا  شيگة ند فرويد 

علم تأويل و تفسار  ةترجةه اده است. بیث    با  تعبار ا بی    مق ل «تعبار خ ا »
ا  . اش آن يا  می  interpretation and hermeneuticsاست که    انگلاسی با عن ان 

طريق تیلالت ت ضاح  اثر ا بی  ا اشک اد  ا باات می ش علم تعبار    ح  تبه شبان سا ه
د. معة الً تكاة تعبار بر من ن گنگت  وپهل  و مجاشم است. برام کر ن تعبار کن و معنا

" Reading and Interpretation"عن ان  ايان مكلان با ت ان به مقالةت ضاح باشنر می

بیث  ةمراجعه کر . بنابراين هة  Modern Literary Theory   کنا   )قرائت و تعبار(
 نااش به باشنگرم ولال مغش ش است به هةان   ان اع نثر فا سیاين بخز اش کنا  

پر اشم ا بی بااد که  و  که مرا  اش تعبار ا بی هةان عبا تاين احنةال ناا می  ا  .
   اين ص  ت بايد گفت چنان اصطالحی اکن ن  ايج ناست و م جب بروش اانباه 

     .ا   می
 نی اش نثرتعا يف نثر    فصل اول کنا   ا ام هةپ اانی است. تعا يف فراوا. 0
 ق ل اش  هخدا اروع با نقل ذکر ا  . اين تعا يف ها آن ةهة  لالی ندا   ولی ؛اده باان
 الشعرام بها ت فروشانفرت ن  م عالءتو با ساةا  ا ت هةايیت خطابیت صفات ملک ا   می

کند. خلدون و ا سط  ا امه پادا می تل خانلرمت مارصا قیت اامل ت ابنضاف ا قیت نا
به هةپ اانی اغلب تعا يف و ماهات   سی ب  ن کنا ت تعد  تعا يف کةک با ت جه 
مكن بی  به سخن»م نة نه    تعريف نثر آمده است: کند. برا به يا گارم نةیچندانی 
.    هةان صفیه چند سطر (44)ص «پارايه و بدون نظم و قافاه بااد که بیا   گفنه می

نقل اده  اش خطابی می است سا ه و مكن  .ا   که نثر کالتر اش هةايی نقل میپايان
هام  يعنی وشنت قافاه و صنعت کالمی است سا ه و مكن   که اش هةة قا   اعر»است: 

 :به سخن بها  ااا ه کر ه سپسجا(.   )هةان «لفظی و معن م و ج اهر اعرم آشا  است
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مرا م جا باان گ ينده  ا    آن مقصد و که  اند الشعرام بها  نثر  ا عبا تی میملک»
 وظافة(. 44)ص «سا ه و ا ام قصدم خالی اش احساسات و هاجانات   ونی نب  ه بااد

   است که اين امر يا تعا يف و باان آن به شبان خ ةگارم اش مجة عن يسنده نناجه
ا  . هام  يگران گم می ق لالم انب ه نقليا مانند م ا    يگر    البهغايب است 

 اشق لی  نقل؛ مثالً ا  ش اخصی خاص باز اش يک با  ذکر میگاهی يک تعريف ا
 با هناا  و 47 ةکه    صفی آمده 41 و 40 ک      با  تعبار ا بی    صفیاتش ين

  عاناً تكرا  اده است.

و آيد فقط  و ن ع ا جاع وج    ا  : مسنقام که    گا مه می ت    وش تیقاق. 0
اده و  ق ل مطلب نقلسنقام که بايد حدو  و ثغ   مغار نبايد باز اش چند بند بااد و

من الی  ةام باز اش چند صفیواضح بااد. اگر ن يسنده کامالً    آن سخن گ ينده
 ت ا    پاو قی آو  ه بااد حنی اگر منبع آن تمطالب کنب  يگر  ا    کنا  خ   بااو  

فعلی      سندا   و حرف و عقايد ن ي   بهنرين حالت تكرا  باه  ه قلةدا  می
ا  . با ت جه به ماهات کنا  نثرت فقط نقل مسنقام اش منابع ها گم میق ل نقلالم  البه

 ص  ت اكل برش نه به هم به آن تهام نثر عن ان نة نه به کلاله و  منهاصلی مثالً اش 
ق ل  اكل نقل تعريف نثر به 40 ت 42 ةاست.    ابندام کنا  اش صفی پذيرفننی کامل
ام است که گ نه   ا جاع بهاما حجم مطلب و اا  ؛ام اش ن  م عالء آمدهمسنقغار

ام  يگر    فصل هفنم  نة نه   کند که مطلب اش کاست. خ اننده    پايان فرام ش می
انی کامل ناتل خانلرم ذکر اده است که اين     از صفیه اش سخن(ت 142 ت 147)صص

ام  صفیهچند ق لِ نقل  سراسر کنا     هر  وش ا جاع و تألاف پذيرفننی ناست.  
و  ها نامه ا   که اين کا  يا آو  پايان ذکر میام  يگر چند صفیه ق لِ نقل    پی

فا سی  )نثر فا سی و معا ضة 4ت  41؛ مثالً    بخز هام  انشج يی است پژوهز
 ختا ي نبال آن اش  ها   و بذکر می فا سی شبان تا يخپی اش     پیعربی( سه ا جاع 

تا يخ شبان  و اال ضت تا يخ باهقی ةتفسار طبرمت ص   ةساسنانت الس ا االعظمت ترجة
ذکر عانی  ش  استال(. 14 ت 09)صص سد  پايان می ا   و بخز به مطالبی نقل میفا سی 

فن نثر يابد.    مقايسهت حجم کنا  بساا  تقلال  تا مطالب اش منابع ثان م حذف ا  
ها بساا  سنجاده و فاضالنه ا جاع و پاو قی  لیاظ اا خطابی اش     ا   پا سیِ



 430         منص    سنگا  فسايی ةن ان ان اع نثر فا سیتأملی بر کنا             09/ اةا   44سال 

   لال ماهات مشنرك    ذکر و اا  آن کنا  بهطلبد که ن انه اده است و می
ر  ا بدون ا جاع به منبعی نث (29 ت 27)ا جاعاتت معاا  قرا  گار . خطابی    سه صفیه 

نظران  صاحب اش نثر معدو تعا يف  ذکر به تکند و    با  فرق نظم و نثر تعريف می
يا    يكی  و جةله خالصه يا    حد ا جاع هسنند اين تعا يف  کند که می قديم بسنده

 ؛ا  باان می (14 ت 04)کل بیث ايشان    باست صفیه  بعد(. به 02 ) .ك: صص ا ندمی
 يف نثر و فرق آن با نظم هشنا  صفیه به تعا ان اع نثر فا سیحال آنكه    کنا  

  ا ه اده است.  اخنصاص  

چاپ  نا  يک ن يسنده ذکراده    اةا   قبلت کنابی که به     اسنام مطلب. 1
يا وم  منعلق به ن يسنده است يا مطالب کالًناست:  خا جا  ت اش  و حالت  می

 4ت  47ام اش مقاالت  ا    يک مجلد گر  آو  ه است. بنابراين بخز  مجة عه
ت سط اخص  يگرم ااا ه کر ه که    پاو قی  ندهن يس که( 172 ت 111)صص ) ساتار(

يا نا  مؤلفت  ت يا بايد اش اثر حذف ا  و به خ اهز ن يسنده نگاانه اده است
نگا ش بدعنی است که      میةد ضا امانیت    کنا  نا  ن يسنده ذکر ا  . اين اا 

 ن يسی  ايج ناست. کنا 

ضعف تلقی  آثا  مهمت    الةعا فةر ايهر گ نه ا جاع به فرهنگ لغت و . 1
بنابراين  ا  ؛ا   و پذيرفننی ناست و اصطالحاً کا م  انشج يی ناماده می می

منابعی يا به  بايد حذفاثر ساةا  ا  يا  فرهنگ اصطالحات ا بیا جاعات فراوان به 
منابع خانم ساةا  ا     با  نثر غربی ناا اش    . عةدمعنبرتر ا جاع  ا ه ا 

خر ه  ی استتن يسماهات کا  وم که فرهنگ رب ولی بنا ؛است بريناناكا الةعا فة اير
  صیاح ناست.  ايشان گرفنن بر

ان اع نثر  ةمجة عاست و    شير «هام آننثر فا سی و گ نه»عن ان فصل  و  . 7
فا سیت نثر عربی و انگلاسی ذکر اده است. ا تباط نثر عربی با نثر فا سی قابل   ك 

  نسانس و نثر فا سی  هم     و  نه ا تباطی بان نثر انگلاسیت آنگ  ولی هاچ ؛است
ام اش نثر  عن ان گ نه جاست و پذيرش نثر انگلاسی به هو کل بیث ناب وج   ندا  

 اننثرن يس ت اش(440)ص 2ت  2بخز  فصلفا سی    ن ع خ   عجاب است.    هةان 
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ااعر ايرلندم خ انده     کهجةله سر تام   ماده؛ اشبر ه   نسانس نا   انگلاسی  و 
شيسنه  سرام ايرلندم    قرن ن ش هم می حال آنكه تام   م   ااعر و ترانه اده است؛

ااعر و  ا   که    پراننا مشاهده می تام   الا ت نا  جا است. هةان
هام اين افرا  اش نة نه    قرن باسنم معرفی اده است. مريكايین يس ا نامه نةايز

حال  ؛انگلاسی يعنی قرون پانا هم و اانا هم نا  بر ه اده است  نسانسنثرن يس 
خا جاان     نظر اين بخز .ه استخا جی نداان مريكا     نسانس وج  کش   اآنكه 

ی چانی قرن باسنة سن ينامه حافظ نةايز»د اين است که    کنابی گفنه ا   مانن
فرهنگ ا  .    هام کش  م تد يس ها     انشگاهو هةان کنا  سال «است

نبر ه است. مشكل کنا   نا مريكايی ساةا  ا  اش ااعر ايرلندم يا ا تاصطالحات ا بی
 ؛ هتكرا  کر عاناً  ا ا   که مطالب کنا  ساةا  ا اش اينجا اروع می ان اع نثر فا سی
ااعر و » ا به نا  سِر ت ما  م   و « ااعر ايرلندم»اش خ  ت عن انِ ولی ن يسنده 

 ا به نا  ت ما  الا ت افاو ه  («4911ت  4333ن يس و مننقد امريكايی )مهنا نةايز
انگلاسی   و ن يسند مدا  اوماناستت سااست  (4101 ت 4073) 4است. سِر ت ما  م  

 4779) 2حال آنكه ااعر ايرلندم ت ما  م   ؛خ انده اد   قديس4901   سال ب   و 
« آخرين گل تابسنان»و « پسر مطر »هام  ترانه سبب است که باشنر به ( 4312 ت

ناست و  )ا الاه(« سِر»او  ا ام لقب ناا اش آثا  او است.     الله معروف است.  مان
ا  . نا  سِر ت ما  م   ن انه می بافاوت من تا  که    باال مشاهده می نا  وم چنان

دا  قرن م تا يب و سااس  (4101 ت  4094) 0سِر ت ما  الا ت تبه هةان اا ه
و  ااعرت مننقد  (4911 ت 4333) الا ت .ا  .اانا هم است که ن يسنده او  ا با تی

که نا    4903 ل    سالبن    جايا االصل( و برند ن يس انگلاسی )امريكايینامه نةايز
آثا م  الا ت. ا  .اانباه گرفنه است. اش تی تاست Thomas Stearns Eliotکامل وم 

ناا    اين م     يده  Sirاانباهی . مشكلِ لقب به شبان فا سی ناا ترجةه اده است
   ا  .  می

نثر تا يخیت نثر تعلاةی و نثر  اسنانی ان اع نثر (ت 440)ص 2ت  2   هةان بخز . 3
بندم اش اسا  غلط است.    ا باات حال آنكه اين  سنه ؛ا  بر ه ادهانگلاسی ن

نثر بر طبق کنب معنبر  ؛ ولی    شمانة مان تا يخی يا تعلاةی وج    ا   تانگلاسی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%D8%AE
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 (اننشا ات  انشگاه آکسف   ) Writing Prose: Techniques and Purposes مانند
قضا    سرفصل   و   ا   که اش وج  ان اع نثر  وايیت ت صافیت تعريفی و ت ضایی 

اين ان اع استت  ه کرا باات انگلاسی که وشا ت عل   تدوين  ةکا اناسی  ان   و 
 تگ نه که اش نامز پاداست ملاومات تد يس نثر انگلاسی هسنند. نثر  وايی هةان وجا

مبننی بر عنصر شمان و ت الی  خدا ها که بالطبع باان تا يخ    اين  سنه نثرم است 
 :  تعريف نثر تعلاةی آمده است  نهند.چند بر آن نثر نا  تا يخی نةی؛ هرگنجدمی

.    انگلاسی (440)ص «ا  و غاره می ل فلسفهت عل  ت نقدقبااامل معا ف انسانی اش»
ها به  وج   ندا  . آنچه اش آن تکندخاصی اش نثر  ا  نبال نةی  نثر تعلاةی چ ن اا 

مرب ط به مین ام م ض ع است و  واقع    تا  بر ه می  يا  مان تعلاةی نا ا باات
 ت و کا  می هنثرم که    عل   ب  اا  ناكل باان هاچ نقشی    اين کا  ندا  . بنابراي

ا  . ا باات  اسنانی انگلاسی  کا  گرفنه می با ن عی است که    فلسفه بهبساا  منفاوت 
 ةهة ةکند.  يشام  ا  وان نةی نكنه هاچ واژ  نثر به آناش اسا  نثر است و افاو ن 

 فا سی نثر ان اعتأمل    کنا  اين مشكالت اش کنا  ساةا  ا  است که اش آن بی
ساةا  ا     اين با ت    اصل اش  فرهنگ اصطالحات ا بیاسنفا ه اده است و مشكل 

   .  ندا اعنبا  چندانی ا بیت ا   که    بیث جدمِوم اروع می امِنامهمنابع فرهنگ
ن انه اده و طبق تعريف  epigram« نكنه»س   معا ل     فصل  و  بخز. 9

کال  ک تاه و پرمعنايی است که ظرافنی    باان و مضة ن بكرم    فكر  اانه »کنا ت 
من قطا م  يد  که »؛ مانند هايی اش سپهرم آمده است و سپس مثال( 414)ص «بااد

مرب ط استت  epigramآنجايی که تعريف به  . تا« فت(بر  )و چه خالی میسااست می
ا   که ااعا  ن عی ا بی  ا اامل میيک    انگلاسیچ ن واژ ؛  ست ولی ناقص است

 لال نغا و کامل  گار . به باان  يگرت ان اع  باعی فا سی  ا به بر مینغا  ا ناا   کامل 
  گنجاند.  ت ان    اين  سنه  ب  ن می

است. مانند بیث    با   «فا سی معاصر و ان اع آننثر ». عن ان فصل پنجم 44
نثر غارفا سی است. هةان مرب ط به  1 ت 40بیث نقد ا بی    بخز  ةفصل  و ت هة

چه  ؛ شيراا   تكرا  می (004)صو طنا سااه ( 029 ت 023)صص «ارح»مسئله    بخز 
ايد با تغاار ا  . ا ام به ا باات فا سی نةیاچ ااا هه تها    تعريف و چه    مثال
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بر تر يد    صالحات  اانن عناوين فص ل  و  و پنجم مشكل حل ا  . عالوه 
م ض عات برام گنجاندن شير عن ان نثر فا سیت مشكل اصلی  يگر اين است که 

ت  021)صصن يسنده    اولان بخز اش فصل پنجمت واژ  نقد و ان اع آن  ا     و صفیه 

  ست هم باادت  بطی به م ض ع کنا  که  کند. کل بیث هرچند معرفی می( 027
پر اش      و قالب و بر سی ان اع ا بی میبر سی نثر است ندا  . نقد ا بی به چها چ

 و گنجاندن آن    بیث ان اع نثر فا سی  و  ادن اش م ض ع است. 

  نظر گرفنه و    حدو   0عن ان نثر نةايشی 1 ت 04.    فصل پنجم برام بخز 44
بر سی ان اع نةايز اعم اش تراژ مت مل   ا  کةدمت تعايهت اخالقیت  ه صفیه به 

  ا ت خ اندنی و غاره پر اخنه اده است. تةا  ابانیت قهرمانیت مذهبیت تا يخیت گره
    مق لةبه اعر ب  ند و  تچه    ي نان و چه    قرون وسطیبر هت  هام نا نامه نةايز

 تبیث کنا  است. البنه    آخر بیث تراژ مگنجند و م ض ع بالطبع خا ج اش  ر نةینث
 ايز اش اعر به نثر تغاار يافتن يسنده ااا ه کر ه است که    قرن هجدهم شبان نة

بايد اش  منظ   هامنامه اش نةايز هبر  نا  م ا   فراوانِ تبر هةان اسندالل . بنا(031)ص
ؤال پاز اين س تاعر غربی به بیث ةبیث نثر حذف ا  .    ص  ت و و  مق ل

  .قرا  نگرفنه است هام نثرنة نه    اةا فر وسی  ااهنامة رام مثالآيد چرا ب می

هنر  ةنامواژهن يسنده اش ( 029 ت 023)صص «ارح».    فصل پنجم بخز 42
باان اده که اولی  .  و تعريفگرفنه است مارصا قی کةک ةن ان ن يسی  اسنان

آمد.    شير عن ان ان اع نثر انگلاسی می م ت ضاح  ا ن است. اين قسةت بايدامعن به
باان   ا يكی اش ان اع چها گانة ‘ارح’   بالغت جديد : »م ض ع آمده است ةا ام
  سنی به يكی اش  به جالب ت جه اينجاست که مارصا قی ةنكن .(023)ص«  انند می

اد. گفنه تر    اين با  سخن  چها  ن ع اصلی نثر انگلاسی ااا ه کر ه است که پاز
کندت وا   ق ل می  قی نقلباش هم اش مارصا ان اع نثر فا سی    تعريف  و  که ن يسند 

نةايز که بعدها هام اصلی . بخزپر اش  به آن می ا   که بساا  ناقصام میمق له
اين قرا ند: ارح يا به اش  تا ند كسان وا   ا باات  اسنانی ناا میباز يو اكلی کم به

ان اع نثر   ن يسند 3.گشايیو گره 7ت اوج  اسنان1افكنیت گره1چانیهتر شمان شبان  قاق
به ذهن چنان  هام مخنلف نةايز  ا برگايده است و بخز فقط قسةنی اش فا سی
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هام  يگر  بطی به نثر ندا ند. بنابراين    اين بخز اش کنا   ا   که قسةتمنبا   می
سی قرا   ا  و تعريف  و   ا بايد تعريف نخست  ا بايد شير عن ان ان اع نثر انگلا

ا  .    است و ن ع خاصی اش نثر میس   نةی ؛ چ ن اش اجاام نةايزحذف کر 
ا   که بیث    اين با  مفصل است و     باشنر اش نثر  وايی اسنفا ه می تچانیشمانه

  گنجد.اين مق له نةی

 بر ه اده است:عن ان مبدع مقاله نا   بهاش م نننی  (041)ص   فصل پنجم . 40

هام امروشين آن برام نخسنان با ت    اواخر قرن اانا هم     مقاله با ويژگی
( Montaigneنا  م نننی ) ام بها باات انگلاس پادا ادت    آن  وشگا  ن يسنده

اننشا   ا  که باعث  واج چنان مقاالت هايز  ا تیت عن ان  فنرم اش ن انه
 گر يد.  اكل و قالبی    ا باات انگلاس 

انگلاسی  9کند که ماشل  و م ننان له اين نكنه  ا به ذهن منبا   میطرح مسئ  اا 
 :فرانس م)به  مقاالتکه وم فرانس م است. کنا  اصلی وم     حالی ؛است

 Les Essais) فعل فرانس م  نا   ا   که عن ان آن  ا اش  يشةessayer معنام آشم  ن  به
است.      نسانس  گذا ترين ن يسندگان و فالس فان  و وم يكی اش اثر .گرفنه است

انگلاسی   ا    سه مجلد به مقاالت ومبا  اولان برام  44جان فل  ي   4140سال 
بدون ا جاع  ا ق ل مسنقام اش وم  چند نقلسپس  ان اع نثر فا سی   . ن يسندکر ترجةه

  آو  . می

معا ل فا سی  و   با  طنا  (004 ت 029)صص   فصل پنجم     و صفیه . 40 
satire ولی    پايان فصل اشم  تفصال سخن گفنه اده است؛ بهکلةه  ةذکر  يش با
ا  . اين تكرا   واژه و غاره مطرح می ة وبا ه بیث طنا با ذکر  يش( 072 ت 013)صص
  ا  .  ا ام هةپ اانی است و نااش به باشنگرم    آن بخز احسا  می کامالً

  ويست که حدو  «ثر فا سیا وا  ن».    فصل هفنم و پايانی کنا  با عن ان 41
که فهرسنی اش آثا  ن يسندگان ذکر اده است. آن اطالعات  تگار  بر می  صفیه  ا 

هةه جا قابل  سناابی است و اش اين س   حجم کنا   ا به خ   اخنصاص  ا هت     يک
به افاايز  انز خ اننده  چشةگارم کةک حاث فقط به حجم کنا  افاو ه و

پذيرفننی ب  . با ت جه ها  ت اين بخزتیلالی باان اده ب   اكل هبکند. اگر مسائل  نةی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3
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يا اثرم خاص  ج م ن يسندهو مشناق برام جست  به نب   نةايه    پايان کنا ت خ انند
و اين نكنه ناا  لال  يگرم   سنرسی يابد  آن صفیه  ا ت  ق کند تا به  ويست بايد

   فايده  ها خ اهد اد.است که اين فصل بی
 

 تیاله ن
ابعا  مخنلف نثر فا سی بیث اده که وسعت کا  مؤلف آن  فا سیان اع نثر کنا     

ها ااا ه ادت  هايی که    اين جسنا  بدان هد. با اين هةهت کژم و کاسنی  ا نشان می
بعدم کنا  اين ايرا ها   کند و الش  است    ويراست ا  میکا  ن يسنده  ا خداه

ويژه  انشج يان اش آن بهر  کافی ببرند. اش آنجا که اانا ه  برطرف ا   تا هةگان به
گذ   و هم اکن ن به چاپ اشم  ساده است و هةچنان  سال اش اولان چاپ کنا  می

ا    ط    قاق خ انده نةی  و  که اثر به ايرا ها و ااكاالت آن بر جام استت گةان می
کند که هر  و حالت می يا خ انند  جدم منبع پژوهشی خ    ا اش جام  يگر تهاه

م جب هد  فت سرمايه و وقت    تهاة اين کنا  است. با ت جه به ايرا هام وا  اده 
گفننی است که حنی  ضرو م است که باشنگرم کلی    با  نثر غربی ص  ت بگار .

وا    ان اع نثر فا سیام به کنا     ص  ت حذف هةة مطالب مرب طت خداه
 هی  و هةچنان تلخاص فصل اول و سامان  هی نة ا جاعا  . اصالح نظا  آاف نةی

 کنا  است.      پاشنها م فصل آخر )ا وا  اعر فا سی( اش  يگر اصالحات
 
 ها نوش  پی

1. Sir Thomas More  
2. Thomas Moore  
3. Sir Thomas Elyot 
4. drama 
5. exposition 
6. complication 
7. climax 
8. dénouement 
9. Michel de Montaigne 
10. John Florio 
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