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 هاي زنان ایرانی در ژانر مطبوعا   نخستین داستان
 

 
 بشري طباطبایی
  انشج م  کنرم شبان و ا باات فا سیت  انشگاه فر وسی مشهد

 *سیدمهدي زرقانی 
 اسنا  شبان و ا باات فا سیت  انشگاه فر وسی مشهد 

 محمدجعفر یاحقی

 اات فا سیت  انشگاه فر وسی مشهداسنا  شبان و ا ب

   چکیده
ها و مطب عات آغاش ن يسی خ    ا اش  وشنامههام  اسنانن يسندگان شن ايرانی نخسنان تجربه

کر ند که فرهنگ    حال ام شندگی میقراوالن  اسنان مد ن فا سی    شمانه کر ند. اين پاز
ام    هام آنان  يشهت  اسنانعب   اش وضعات سننی به مد ن ب  .   ست به هةان عل

ها ن يسی مد ن  ا   و آثا  آنان اش بهنرين نة نهام     اسنانپر اشم سننی و ااخهحكايت
هام پاز اش  هام شنان به سالمند ژانرهاست. نخسنان  اسنان ا ن تی ل نظا برام نشان 

گذا ان  اسنان  هت اش پايهشاها  ا    کنا  جةالا   و بر اين اسا  بايد آن مرب ط می 4044
گار : چه اةا  آو  . مسئلة اين مقاله   ست    هةان نقطه اكل می ک تاه فا سی به

هام گذا  اش ها  ا اش حلقهبن ان آن  ها هست که بر اسا  آنهايی    اين  اسنان ويژگی
د به برخی اةا  آو  ؟ برام يافنن پاسخ باي ن يسی مد ن بهپر اشم سننی به  اسنانحكايت
هام مذک      چه بافنی ن انه هام مقدماتی  يگر هم پاسخ  ا ؛ مثل اينكه  اسنانپرسز

                                                                                                                  
 zarghani@um.ac.irن يسند  مسئ ل:  *

 23/2/4097تا يخ پذيرش:   2/44/4091تا يخ   يافت: 
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ها هام معاصر  اانند؟ اينها چه کسانی ب  ند و چه نسبنی با گفنةانادندت ن يسندگان آن
 .هام فرعی و اصلی ما    مقالة حاضر خ اهد ب  پرسز

 
 . ن يسیت ساخنا   وايت  اسنانهام مطب عاتیت سنت شنانههاي كلیدي:  واژه

 . مقدمه9
 . طرح مسئله 9 -9

ها و ن يسی خ    ا اش  وشنامههام  اسنانن شن ايرانی نخسنان تجربهن يسندگا
ام شندگی قراوالن  اسنان مد ن فا سی    شمانه مطب عات آغاش کر ند. اين پاز

کر ند که فرهنگ    حال عب   اش وضعات سننی به مد ن ب  .   ست به هةان  می
ن يسی ام     اسنانو ااخه پر اشم سننیام    حكايتهام آنان  يشهعلتت  اسنان

مند ژانرهاست.  ا ن تی ل نظا  ها برام نشانمد ن  ا   و آثا اان اش بهنرين نة نه
ا   و بر اين اسا ت  مرب ط می 4044هام پاز اش  هام شنان به سالنخسنان  اسنان

  . مسئلة اةا  آو گذا ان  اسنان ک تاه فا سی بهشا ه اش پايهها  ا    کنا  جةالبايد آن
ها هست هايی    اين  اسنانگار : چه ويژگیاين مقاله   ست    هةان نقطه اكل می

پر اشم سننی به هام گذا  اش حكايتها  ا اش حلقهت بن ان آن که بر اسا  آن
هام مقدماتی ن يسی مد ن  انست؟ برام يافنن پاسخت بايد به برخی پرسز  اسنان

هام مذک      چه بافنی ن انه ادندت نكه  اسنان يگر هم پاسخ  ا ؛ مانند اي
ها هام معاصر  اانند؟ اينها چه کسانی ب  ند و چه نسبنی با گفنةانن يسندگان آن

 هام فرعی و اصلی ما    مقالة حاضر خ اهد ب  . پرسز

 . پیشینة تحقیق 2 -9

هايی به ت و کنا هات مقاالنامه   ح ش  ن انا هام شنانه    ژانرهام مطب عاتیت پايان
اند:  هايی که    اين شمانه ن انه ادهت به اين ارح نامه است. پايان  انة تیرير   آمده

هام نگا     فاصلة سال( به بر سی باشنةايی شن    نشريات شن4039فاطةه عايام )
گ نه مثابة ابژهت    اين  اش اين است که شن بهپر اخنه و مسئلة اصلی 4024ت  4239
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( با  ويكر هام فةاناسنی 4094است. شهرا حاد م )ها چگ نه باشنةايی اده انهن 
هام آخر حك مت قاجا  تا سراغ مطب عات شنان  فنه و  اير  بر سی خ    ا اش سال به

است. نگاه او باشنر من جه نقد فةاناسنی ب  ه و  وم کا  آمدن  ضاخان قرا   ا ه 
هات فاطةه  ض م است. عالوه بر ايننب  ه  هام ساخنا م    مرکا ت جهزبر سی

السلطنه  فنهت علی باغدا   لگشا  سراغ خاطرات تاج اناسانه به( با  ويكر  سبک4090)
( مطالبات اجنةاعی شنان    مطب عات  و   قاجا   ا بر سی کر ه و شينب 4090)

بخشی اش  سالة است. می   نشريات شنان  ا مطالعه کر ه  ( با  ويكر  شن4090ا بابی )
 ا  . اما هاچ( ناا به ن انا هام مطب عاتی شنان مرب ط می2442کالبی )ياسةان  سنم

 ها با م ض ع اين مقاله هةپ اانی ندا  . کدا  اش اين
االسالمیت )ااخ نگا  ايرانشنان  وشنامههام مننشرادهت بايد اش    ماان کنا  

حالی  ا  . صديقه ببران ام و ارحنامه( يا  کنام که باشنر  ويكر  شندگی4014
( ناا با هةان  ويكر  و ناا تیلال مین ا نشريات ويژ  شنان تا حدو  سال 4034)

( با عنايت به حق ق 4031 وست ) هد. وطن  ا م ض ع بر سی خ   قرا  می 4034
ترين و  و . مفصلسراغ ن انا هام مطب عاتی شنان می ها بهشنان و مطالبات آن

که    مقاله ( است؛ اما چنان4039) سفر  انه به گلترين کنا  به تیقاق حاضرت  يکنا 
هام شيا م  ا  . خ اهاد  يدت  ويكر  و مین ام مقالة حاضر با کنا  مذک   تفاوت

هايی اش کنابز به مطب عات شنان پر اخنه (    فصل4092هةچنان حسن مارعابدينی )
تا يخ جرايد و  هايی مثلايم. کنا  مند ادها بهرههکه ما    تیقاق خ   اش هةة اين

( و 4077) ن يساننگا م ايراناان و  يگر پا سیتا يخ  وشنامه(ت  4010) مجالت ايران
( اطالعات مفادم 4032) ها و مبا ش  شن ايرانی اش انقال  مشروطه تا پهل مهدف

 مقاله هةپ اانی ندا ند. هند؛ اما با م ض ع اين   با   مطب عات اين  و ه به ما می
سار ا باات شنان    ايران اش ابندام »اده    اين ح شهت بايد به اش مقاالت ن انه 

ا بااتی  ا   و  ( ااا ه کنام که  ويكر م تا يخ4094« )4034مشروطه تا پايان  هة 
ااعا  سال يا پالت و فروغ    نقد »کند. مقالة  تص يرم کلی به مخاطب ا ائه می

سراغ هةان  ( اش آن جهت برام ما اهةات  ا   که به4094« )نی آالين ا النرفةاناس
هام اين ايم؛ اما تیلال پر اشم  فنه که ما    نقد خ   اش آ ام او اسنفا ه کر هنظريه
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سنت ن انا م شنان؛ مطالعة »مقاله  بط چندانی به ا النر ندا  . برعكسْ ن يسندگان 
اند ارح ( ت انسنه4090« )ايرانی:  انش   و پارشا  م   م  و نسل اش ن يسندگان شن

هايی است اان معط ف به اخصاتبهنرم اش نظرية ا النر ا ائه  هند و البنه بر سی
 که با مقالة ما ا تباطی ندا  .

 
 . پیکرة تحقیق3 -9

ا   که     و   مشروطه و نگا م میپاكر  مننی اين تیقاق اامل مطب عات شن 
-نگا  تا آخرين نشرية شنادند؛   واقع اش نخسنان مطب عات شننشر میپهل م اول من

جهان  تعالم نس ان تشبان شنان تاك فه ت انزنگا م که     و   پهل م اول مننشر اد: 
آيند  ت پاک سعا ت نس ان ت خنران ايران تخ اهجةعات نس ان وطنت نامة بان ان تشنان
  اهنةام شندگی.  و ايران

خ انی است. ياش ه مجلة مذک    ا ام هشنا   اسنان  ن مقاله هةه وش ما    اي
اند. باشنرين تعدا  آنت يعنی پنجاه  ن انه اده 4024ت  4239است که    باش  شمانی 

اان  لشا  خانم چنگاام است. اش  آمده است و ن يسنده عالم نس ان اسنانت    مجلة 
که پراکندگی  ايم  ا    منن آو  ه بان اين پنجاه  اسنانت  ه  اسنان  لشا  چنگاام

است. اش فخر عظةی ا غ ن چها   اسنان بر سی  4043ت   4044شمانی آن اش سال 
است. عفت سةاعاانت شندخت  4042ت  4041ايم که پراکندگی شمانی آن اش  کر ه

نصارمت بد الةل ک بامدا ت  .ن.  ااراشمت ناهت ايرانت هةد  نب مت فخر عظةی خ اجه
آبا م ناا اش  يگر ن يسندگانی هسنند که  مناره ااهر  و صديقه  ولتن  ايیت 

ايم که نا   ايم. سه  اسنان  يگر  ا ناا مطالعه کر ه هايشان  ا تیلال کر ه  اسنان
 اسنان اش  واش ه ن يسنده تیلال  21مشخص ناست. بنابراين   مجة ع  اان ن يسنده

است . اانا ه  اسنان    مجلة  4042ت  4293ها اش  اده است. باش  شمانی اين  اسنان
 خنران ت شبان شنانت ايران آيند آمده است و  ه  اسنان هم    مجالت  عالم نس ان

 .خ اه جةعات نس ان وطنو  پاک سعا ت نس انت ايران
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 . باف  4 -9

بافت شمانة شبانیت اجنةاعیت فرهنگیت مكانی و شمانی است که منن    آن آفريدهت   ک 
اننشا  مطب عات  اخل ايران با م ض عات نقد  (.01: 4094)الهاانت  ا  می و تفسار

ط   کلی مقاالت  سلطنت مطلقهت لاو  حك مت مشروطه و تشكال پا لةانت و به
شمان است با وق ع جنبز  سااسی و اجنةاعی و غاروابسنه به  ولتت تقريباً هم

ب عات خا ج اش ايران مشروطه. تا پاز اش اينت م ض عاتی اش اين  ست    مط
اد و ت سط مسافرانت  انشج يان و مننشر می ثريا( و الةنانت اخنرت قان ن حبل)

گرفت.    باان اهةات ژانرهام باش گانان     سنر  خ انندگان ايرانی قرا  می
هام مننهی به مشروطهت هةان بس که خص ص    سالمطب عاتی    عصر قاجا  و به

است. تا اواخر گارم نهضت مشروطه    ايران ب  ه ش علل اكلقطعاً اين ژانر يكی ا
 و   قاجا ت نامی اش شن و حق ق و آشا م او    ماان ناست و شنان و  خنران ايرانی اش 

هام فر م و اجنةاعی بساا  کةنرم اش مر ان برخ   ا  ب  ند. تعلام و تربات آشا م
هام اارافی نا  مالم سرخانه ان ا هشنان ناا چندان م    ت جه نب   و فقط  خنران خ

آم خنند؛ به ام خ اندن و ن انن شبان فا سی  ا میکه غالباً شن ب  هت قرآن و تا انداشه
فقط  و آم شاگاه  خنرانه    تهران وج    اات که آن  ا هم  4294که تا سال  ط  م 

. (1ت  2: 4073پ  ت  ين)آ و فرانس يان مقام تهران  اير کر ه ب  ندم سا نرهام امريكايی 
ترم    جامعه ايفا کر ند و    ح ا ث با پادايز نهضت مشروطهت شنان نقز جدم

مهةیت مثل لغ  قرا  ا   ژمت ک چ سااسی  وحاناانت تكةال قان ن اساسیت تأساس 
نشان  ا ند که حاضر  (92: 4014)ن اانت بانک ملی و قاا     حا ثة بةبا ان مجلست 

هام سننی خ   بسنده کنند.    اين گارو ا  ب   که آنان تصةام گرفنند ناسنند به نقز
هام خاص شنان  ا تأساس کنند. طبق مدا ک و ا اهدت تا پاز اش اننشا   وشنامه
ها و اعالن»ص  ت میدو     هام قلةی آنان بههام ويژ  بان انت فعالاتنشريه

 نگار  نخسنا تصةام مینر کیال اد تا اينكه خانم  ک يده می« ها(مكن بات )نامه
  به سر بارم خ  ش مننشر کند که نخسنان اةا   انزشنان  ا با عن ان  صخا ةنشري

السلطنهت  ئاس مد سة  خنرانة مايناهت آيد. پس اش آنت ماين   می 4239آن    سال 
فاصلة چند سالت  و  وشنامة  کند و بهمننشر می 4294 ا    سال  اك فهنشرية مص   
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که    اصفهان و به سر بارم  شبان شنانا ند: نخست  وشنامة يگر هم وا   عرصه می 
به هةت  4299که    سال  عالم نس انا   و  يگر آبا م مننشر میصديقه  ولت

گر  . پس اش اينت  مندان تقديم میبه عالقه« اناث امريكايی تهران»ااگر ان مد سة 
   مشهد مننشر  4044 ا    سال  جهان شنانپا سا  و فخر آفاق نامة بان اناهناش آشا  

خانم  با مديريت ااهاا ه خ اهجةعات نس ان وطنهاست که کنند.    هةان سال می
 ا  .  مل ک اسكند م    تهران مننشر می

.    يابد هام شنان ادت و گسنرش باشنرم میبا  وم کا  آمدن  ضاخانت فعالات 
کا انه ذهنات جنسانی م ج      ام میافظهاا ه غالباً بهاين  و هت نشريات ويژ  شنان 

  با    آيند  ايرانو  عالم نس انکر ند. ااا ات میدو م که    نشرية جامعه  ا نقد می
ام مسئلة حجا  وج    ا  ت چندان ناست که بن اند    سنت فرهنگی عصر  خنه

هام ائلی نظار اش واج ا ند به مسايجا  کند. ن يسندگان اين نشريات ترجاح می
ها با مر ان بپر اشند. طباعناً ما اننظا  اجبا مت اانغال و تیصال شنانت و حق ق برابر آن

  سنی تشخاص ها بههام شنان ناا هةان مسائل مطرح اده بااد. آن ا يم     اسنان
صالح ت انند به مقص   خ   ت که هةانا ا ا ند که    قالب شبان و باان هنرم بهنر می

 ذهنات جامعه نسبت به شنان و مر ان است ت  ست پادا کنند.

 اينامه. بررسی زندگی5 -9

اطالعات ما   با   ن يسندگان م    مطالعه بساا  میدو  است؛ اما اش هةان مقدا  
(    4004ت  4214آبا م )هايی  ا   يافت. صديقه  ولتت ان نكنهاندک هم می

آبا مت اش فهان چشم به جهان گش  . برا   اوت يیای  ولتام  وحانی و    اصخان ا ه
فكران انقالبی و منةايل به اصالحات اساسی ب  . اين خان ا ه نةايند  نسلی اش   وان

اد که اان مانع اش آن نةیطلبی هسنند که خاسنگاه مذهبی خان ا گی ا ان اصالح  ين
که وم اش نخسنان مؤسسان خص ص فكرانه غافل بةانند؛ به هام  واناش فعالات

ام است که به نا  و قلم يک شن مننشر گذا  نخسنان نشريهمدا    خنرانه و ناا بناان
 احنی چنان ت انست به(. میاطی مثل اصفهان البنه نةی4293) شبان شناناد؛ يعنی می

ا  هايز بساهايی  ا برتابد. مد سة او  ا تعطال کر ند؛ اما ظاهراً انگااهاكنیسنت
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انجةن »    و ؛ چ ن يک سال بعدت  تر اش آن ب   که به اين آسانی اش مادان بهق م
ام  يگر برام  خنران شمان مد سه ا  اير کر  و هم« ارکت خ اتان اصفهان

تأساس نة   و مديريت آن  ا به مهرتاج « الةدا  ا » ا ِ هم با نا  نشان بضاعتت آن بی
هام هام میاط    برابر فعالاتمقاومت (.7ت  1: 4077نیت آبا م و صنع )نجم خشان سپر  

تد يج اش اش بهخص ص که وم    نشريهکةی اش اين نداات؛ به مطب عاتی او ناا  ست
مسائل مخنص شنان فاصله گرفت و به م ض عات سااسیت آشا م و مخالفت با اسنبدا  

اده هام ت قافةع نشريهبه ج 4299گ نه اد که نشرية او اش سال هم پر اخت و اين
پا ست. ارايط نامساعد مذک   و مال او به آم خنن باشنر سبب اد عاش  فرانسه ا  . 

ت انست اش مسائل شنان ايران غافل وب   هم نةی اما گ يا او حنی    خا ج اش اين مرش
و  ( ارکت کر 4040الةللی شنان )بةاند؛ چ ن اوالً به نةايندگی اش ايران    کنگر  بان

برگايده اد.    ا امه خ اهام « کان ن بان ان»ثانااً پس اش باشگشت به ايران به  ياست 
هام ها مضة ن می  م  اسنانتربات ن ين آن و  يد که مسائل و مشكالت شنان و تعلام

  هد.  او  ا هم تشكال می
کند همت جلب ت جه می( 4001 ت 4277)آنچه    شندگی فخر عظةی ا غ ن  

-انجةن نس ان وطن»     و ح ش  مسائل شنان و مطب عات است. عض يت    فعالات

ت 4040    سال بان انت اننشا  مجلة 4044اش سال  آيند  ايرانت سر بارم  وشنامة «خ اه
ت عض يت    حا   م کراتت تالش برام تأساس مد سة «کان ن بان ان»فعالات    

نهد که ير شنی فعال  ا پاز  وم ما می خنرانهت تد يس شبان فرانسه و آم شگا مت تص 
: 4032)حجاشمت است  کر ههام منعد م فعالات میبرام  سادن به اهدافز    شمانه

 انام که  و با  اما می ش جائاات شندگی وم اطالع  قاقی     ست ناست؛ا .(411
:    استکر ه  اش واج کر ه و هر  و با  هم با کسی که    ح ش  مطب عات فعالات می

اش ت لد ااعرم ت انا که نناجه( اقدا  ةعبا  خلالی )مدير  وشنام با اش واج نخست
 برم که مديريت  وشنامةيعنی ساةان بهبهانی ب   و    اش واج  و ت با عا ل خلعت

 ا برعهده  اات. وصات فخر عظةی مبنی بر اينكه او  ا    ج ا  قبر ااخ  آيند  ايران
کم    پايان عةر بااد.   اند باانگر تةايالت مذهبی او  ستتصدوق  فن کنند ناا می

اعر هم  لال  وانی است که وم     يگر ژانرها ناا  سنی  اانه است.  414چاپ 
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هايز است و اينكه هام او     اسنان وابط نامنعا ل و ناسالم مر  و شن اش  غدغه
نه طرش فكراان  ا.  چط   مهاجرت به فرنگسنان فقط ظاهر مر ان  ا تغاار  ا ه و

ت ان گفت ماان می  هام معنايی است. آيا میهةچنان او مدتی  ا    امريكا شيسنه 
 هايز با تجربة شيسنة وم ا تباط مسنقاةی هست؟  اسنان

( ا  بخنانه اطالعاتةان میدو تر است. 4004ت  4233   م    شندخت ااراشم ) 
فكر من لد اده و تیصاالتز  ا  ام  وانه انام که    ااراش و    خان ا قد  میاين

 خنر و  مجةع انقال  نس ان است. تأساس  و مجلةپايان بر ه  سرام عالی به     انز
هام اان اشجةله فعالات   ااراش با هدف آانا کر ن بان ان با حق ق اجنةاعی ايران

باشنر اش نشد و مطب عاتی اوست. مهاجرت به تهران سبب قطع فعالات مطب عاتی
 (. 397:  4032)اجنها مت ن ات مقاالت مجله  ا اعم اش ترجةه و تألاف خ  ش می

ن يس  يگرم است که چند وجه ااخص (  اسنان4011ت  4277بد الةل ک بامدا  ) 
اش اش  ا    مد سة فرانس م گذ اند و ک  کی ا  : نخست اينكه تیصاالت ابندايی

ام ب  ه که بعدها فكر ال    چنان مد سه   فضايی منفاوت سپرم اد. اايد تیص
وج   آو  . او اين اقبال  ا هم  تأساس نخسنان مد سة مخنلط  ا    انديشة او به

سرام   اات که    اةا ِ  ه  انشج م  خنرم بااد که برام نخسنان با  وا    انز
ا امة برام  4021عالی ادند. او     انة فلسفه و عل   تربانی تیصال کر  و    سال 

تیصال به نا ي  ک  فت و اش آنجا ف ق لاسانس گرفت. تیصاالتز    امريكا ناا    
شن غار اش اننشا   وشنامة (. 72: 4030) ژ ت میج   و بكايیت وتربات ب    ح ش  تعلام

هدف ت  ا م برام  و  من سطهخانهاست: ت آثا   يگرم هم به  انة تیرير   آو  ه امروش
. عناوين اين آثا  اش شن ايرانی اش انقال  مشروطه تا انقال  سفادو  خیهنر طبات پرو ش شن

 هد و اش طرف  يگر نااشهام هام اخصی ن يسنده  ا نشان میطرف  غدغه يک
 ا « انقال  و شن»تا «  ا مخانه»مخاطبان آن  وشگا   ا؛ نااشهايی که طاف وساعی اش 

 گار .   برمی
 سام؛ اش بان ان بافرهنگ و پرا  م که اش  هة یطلعت پساان مسرانجا  به ماه 

آغاش   اهنةام شندگیباست وا    ناام ن يسندگی اد و کا ش  ا با سر بارم مجلة 
ام هم وه ام تاشه کر . اين نشريه اش نخسنان مجالت اجنةاعی ايران است که با حال
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ست تا سی اد. اش او مقاالت و قطعات ا بی اا ايی    نشريات  هة بامننشر می
(. 119: 4073)فرخاا ت است نامه هم ن انه  چاپ  ساده و چندين اعر و نةايز به

اش تشخص ن يسی    اسنان« هايی کا پی  نگی ب  عشق»مضة ن عشق واقعی و 
  ا  . 

برخی اش ن يسندگان  اسنان نا  مسنعا   ا ند و حنی گفنه اده که مثالً  لشا   
)مارعابدينیت است ن انه هايی میبا نا  مسنعا  شنانه  اسنانچنگاام اصالً مر  ب  ه که 

ها ؛ اما چرا؟ گ يا هم مر ان و هم شنان من جه لاو  تغاار ذهنات(019ت  013: 4092
علت غلبة سنت فرهنگ مر انهت شنان ن يسنده هن ش    با   شنان اده ب  ند؛ ولی به

جدم وا   اين مادان ا ند. ط   گسنر ه و جرئت و جسا ت ناافنه ب  ند که به
اكنی هم که قد     مسار م اجهة نامناسب جامعة مر انه با ن يسندگان شنِ سنت

کر .    اين مبا شه گذاانه ب  ندت حس پرهاا اش اظها نظر و اثبات وج    ا تق يت می
تا  هام اولاه  ا به ناابت اش شنان بر ا ندماان مر انی ب  ند که وظافة خ    انسنند گا 

    اين مبا ش  نفسگار کةكی به نهضت  وانگرم شنان کر ه بااند.  
نظر بساا   اننخا  ژانرهام مطب عاتی هم برام  سناابی به چنان هدفی به 

آيد؛ شيرا مخاطبان و خ انندگان آن طبقة من سط جامعه ب  ند و نگاه ه اةندانه می
. تسلط ذهنات مر انه بر گرايی حاکم بر ژانرهام فاخر    آن جايی ندااتنخبه

؛ ها وج   نداات طرح چنان مسائلی    آنژانرهام فاخر چندان شيا  ب   که امكان 
پذير ب  . سخنی امكان  سةات اناخنه ادن شن    جامعة نخبگان ناا به بةاند که به

عن ان ناروم مسلط    گفنةان ا بیت شما    اسنان ک تاه ژانرم ب   که هن ش مر انت به
ام ب   که ا باات فاخر    آن ا  آن  ا    کف نگرفنه ب  ند و مطب عات شمانهاخنا

نشناخنه ب   و   سةات ص  ت جدم مطرح نشده ب  .  اسنان ک تاه ژانر اقلاتِ به به
مطب عات شمانة فعالات ناروهام بالق ه فراوانی که    جامعه حض    اانند؛ ولی 

 ا ند. سخنی تن به پذيرش آنان می نند يا بهپذيرفها  ا    جةع خ   نةینخبگان آن
کم اش  و  با آن آانايی  بساا م اش اين شنان ن يسنده يا فرنگ  فنه ب  ند يا  ست

« نقز    حاااه»قراوالن مبا شه با فرهنگی ب  ند که شن  ا  ها پاز اانند. آن
 ها بر ذهن و شبان ايراناان حاکم ب  . اناخت و قرن می
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 هاتار داستان. بررسی ساخ2

هام هام سننی و  اسنانهام م    بیث اين مقاله    جايگاهی بان حكايت اسنان
گارند؛ پايی    گذانه  ا ند و سرم    آينده و اش اين جهت ک تاه عصر جديد قرا  می

اةا  آو  . اهةات  به«  اسنان ک تاه»به « حكايت»ها  ا حلقة اننقال ژانر ت ان آنمی
« حلقة اننقال ژانرم»هايی هسنند که قاقاً    هةان است که اش بهنرين نة نهها ناا   آن

آو   و ما  ا ا مغان می ها بهگامی  ا برام آن  هند؛ خصلنی که صفت پاز ا تشكال می
سره میص ل آانايی ايراناان با کند که ت لد  اسنان ک تاه ايرانی  ا نه يکمنقاعد می

اةا    و جريان سننی ت ب می و وا  اتی ت غربی به فرهنگ غر ت بلكه تلفاقی اش
ها بپر اشيم و اش آنجا آو يم. برام اثبات اين نظريه بهنر  يديم که به بر سی ساخنا  آن

هاستت  آن ب  نِ که وجه مشنرک حكايت سننی و  اسنان ک تاه عصر جديد     وايی
 گاريم.  هام  وايت کةک بها اش نظريهت انام برام اين بر سیمی

و « شمان» وايت چاست؟ وجه مشنرک مجة عة تعا يف  وايت تأکاد بر  و منغار  
کم  و  ويدا  يا  باشنةايی  ست»است. بر اين اسا ت  وايت عبا ت است اش « علات»

« فرض يا پاامد  يگرم نباادکدا  پاز م قعات    يک گسنر  شمانی معاّن که هاچ
هام شنان تابع چه ببانام الگ م  وايت     اسنان اکن ن بايد(. 44: 4094)پرينست 

ها با حكايت سننی و اباهنشان با  اسنان ک تاه قرا  ا هايی است؟ تفاوت ساخنا م آن
سراغ عناصر می  م نظرية  اويتت يعنی  اومت  جديد چاست؟ ما    بر سی خ   به

 ان ت کنز و  و منغار شمان و مكانت خ اهام  فت.  وايت

 هاي روای  به. جن9 -2
 هد پر اش  يا کنشی  ا انجا  میترين حالت به  وايت می اوم عاملی است که    سا ه

 اوم با مؤلف منن (. 02: 4031)ل تهت که    خدمت برآو  ه ادن نااشهام  وايت است 
کر ن منن پر اخنه  و يكی ناست؛ بلكه اباا م  وايی است که مؤلف آن  ا برام ساخنه

 هد و بر اسا  گار  و هر  اسنان يا مننی صدام  اوم خ    ا باشتا  میکا  می به
. (03)هةانت ا   اخص تقسام می کندت به اولت  و  و س  نقشی که     اسنان باشم می

ب  ن  اوم     اسنان بسنگی  ا   به طرح ن يسنده. اش مجة ع  مااان میس  
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استت ةگی به قلم  لشا  خانم چنگاام هام م    بر سیت    پنجاه  اسنان که ه اسنان
ام  ا که خ      آن حال خ   يا تجربه اخص مشا ک است؛ يعنی ارح  اوم اول

اخص  است.    پانا ه  اسنانت  اوم س  آو  ه  انة تیرير    سهم  اانهت به
غارمشا ک يا هةان  انام کل است و    پنج  اسنان اش  اوم ترکابی )اول و 

ت 0: ش4044ت نس ان عالم)« فروشج ا  پارهن»است.  اسنان ا ه اده اخص( اسنف س  

ها است. هةان تن ع  اوماخص  ام است که    آن  اوم  و  تنها نة نه (00ت  04صص
هام مذک    ا اش اخص  ا بايد اش ع املی  انست که  اسنان و اسنفا ه اش  اوم  و 

 کند. ک میالگ م حكايت سننی  و  و به  اسنان ک تاه نا ي
پی اوست که با     ها  او م و تفسارهام پیويژگی  يگر  اوم    اين  اسنان

 ساند. گرم خ    ا به باالترين سطح میاسنفا   شيا  اش قادهام سنجشی مااان مداخله
پر اشم است که  اسنان  ا گرم البنه باشنر مناسب سنت حكايتاين مااان اش مداخله

نقد و » هد؛ اما لین اننخابی  اومت يعنی ی و اند شها قرا  می   خدمت تعالام اخالق
ت وجه تةايا آن با حكايت و عامل نا يكی آن به الگ م «پند و اند ش»جام  به« اننقا 

هةان وجهی « لین اننقا م»به « لین اند شم» اسنان ک تاه عصر جديد است. اننقال اش 
ن يسی امروش شم سننی  و  و به  اسنانپر اها  ا اش حكايتاست که  اوم اين  اسنان

ت 4: ش4041ت پاک سعا ت نس ان)« نالة يک شن»کند. برام مثال     اسنان نا يک می

بر  و  اوم ت قهرمان قصه اش فسق و فج   هةسرش نا   اوم اكايت می(00ت  04صص
-به ذلت و تاره« نس ان کش   جم»آو   که چرا که صدام مؤلف استت فريا  برمی

نهايت اش قافلة علم و تةدن بی»اند که و اش اين نكنه غافل مانده شم خ يز  ضا  ا ه و
مقايسه کنند و « نس ان ساير مةالک»خ اند که خ    ا با ها  ا فرامیو آن« اندعقب

ت 44: ش4041ت خ اه جةعات نس ان وطن)ببانند تفاوتشان    چاست.     اسنانی بدون نا  

ا  . اين  اسنان مسائل مضة ن اننقا  اش وضع م ج    يده می ناا هةان (01ت  29صص
کشد:     وايت اولت تص ير می و مشكالت سه طبقه اش شنان  ا با  يدم اننقا م به

بانام و شنی که با ا هرش بر سر خريدن مُد جديد کاف ام کثاف و نامرتب  ا میخانه
 و ؛  وايت م اشمِ ق پاز میکند و بیثشان تا مرش تهديد به طالمی و کفز جدال

 هد که اش کا  خانه خسنه است و اش ج   و  و  شن خسنه و پريشانی  ا نشان می
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که مر     اتاق  يگرم با ااهدان باشا م کندت    حالی تعدم هةسرش اكايت می
کشد که    اطراف تص ير کلةات می ن ش است؛  وايت س   شنانی  ا به و مشغ ل عاز
گارند و آيند  خ يز  ا    صفیة  مل و اسطرال  اندت فال می مالی نشسنه

ت  49ت صص1: ش4040ت عالم نس ان)« کند ا ي   مراجعت می»کنند.  اسنان ج  میو جست

مضة ن اننقا م  يگرم  ا  . قهرمان  اسنان شنی است که سفرم به ا وپا  فنه و  (20
خ ابدت اصرا   ا    وم  وم تخت میکند: ها  ا تقلاد می   باشگشتت ا ا و اط ا  آن

-کند که حنی آ  و چام  ا هم با کا   و چنگال میصندلی بنشاندت چندان افراط می

کند.    اسنفا ه می« نه»جام  به« ن »گ يندت اش کلةاتی نظار خ    و وقنی با او سخن می
هم ( 42ت  7ت صص9: ش 4040ت خ اهجةعات نس ان وطن)« ابی اش شندگی يک شن» اسنان 

نه اش تربات و نه اش علم و »کند که معرفی می« شن بدبخت ايرانی» اوم خ  ش  ا 
ندا  .    اين م ا   اننقا  غارمسنقام است؛ اما گاهی هم باان  اوم « ذکاوت سهةی

 ا  : مسنقام و صريح می
د     جال ما بر اين باو ند که شنان ما    هائت اجنةاعی نبايد  اه يابند؛ بلكه باي

کا م هم باادت عالِةه  جهل ظلةت باقی بةانندت غافل اش اينكه اگر جهت خدمت
 انشی اولان مرباان استت بااند بهنر است؛ پس مذلت کن نی ايراناان که نناجة بی

 (. 20ت  20ت صص0ت ش4299ت عالم نس ان)برام تجربه کفايت کر  

هر  وايت يک  اوم و  ان  اجاام ناگسسننی  وايت هسنند؛ يعنی اوم و  وايت
گرايی است؛ بدين معنا که مثالً  اومِ ها ناا غالباً همان   ا  . نسبت اينيک  وايت

که  اوم با ان م پنهان؛ هةچنانان م آاكا   ا   و  اومِ پنهان  وايتآاكا   وايت
 (.223: 4090)بامشكیت ان  هم با خ اننده لاوماً يكی ناست مؤلف تفاوت  ا  ت  وايت

هام  اسنان استت شمانی خ  ِ  اوم و گاهی ان نده ان  گاه يكی اش اخصات وايت
 (.01: 4094)پرينست  ا  هام افاهی معة الً اين س می باشنر  يده میاست.     وايت

ان م آاكا  هسنند و    قالب يكی اش    پاكر  مننی مات شنان اغلب  وايت
هام ما  ت نظر جنسانی شن و  ا ام ه يتکنند که اش هام  اسنان ظه   می اخصات

ان   ا باشم . اينكه شن     اسنان نقز فعال  وايتاند  ايهت مربیت  وست يا هةسايه
ها به ام و    پر ه و فرعی ناستت باانگر گرايز اين  اسنانکند و اخصانی حاااهمی
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ابل تشخاص قطب  اسنان ک تاه است تا حكايت سننی. اش اين جهتت  و ن ع  اسنان ق
ان  که  اويت (01ت  00ت صص2: ش4040ت نس ان عالم)« کاةاا»هايی مثل است:     اسنان

شنی اش طبقة باالم جامعه استت فاصلة اثر اش قلةرو سننی باشنر و به قلةرو عصر جديد 
هايی مثل ان     قالب اخصاتهام گروه  و  که  وايتا  .     اسنانتر مینا يک

تعان پادا کر هت  اسنان « هات اةا  خنران و قا ئانت خ اتان حر ت خانمخ اهر مینر »
هام اين گروه اش    فضام ماان سنت و ن گرايی قرا   ا  . گفنا  و  فنا  اخصات

ت شبان شنان) «انگاا اسنان  قت»ها پايی    سنت  ا   و سرم    ن گرايی؛ مثالً     اسنان

به شنان و خ اهران گرفنا  »  صد  است  اخصات اصلی (29ت  1ت صص1: ش4293
ت 1: ش4040ت عالم نس ان)« شن و اندوه»هايی مثل يا م برساند و     اسنان«  وشگا 

ه ام  و ها خدا يا فلک پار استت  اسنان    حالان     آنکه  وايت (04ت   29صص
نايج کند. با ت جه به آنچه باان کر يم و ناا با تكاه بر نفضام سننی سار می

هام مطب عاتی شنان اغلب  خنران و شنان ناآگاه به  آمدهت مخاطب ژانر  اسنان  ست به
ها قصد تعلام و تربات  وظايف هةسرم و ما  م هسنند که ن يسندگان اين  اسنان

 ايشان  ا  ا ند.  
ترم که  ا ندت بايد حسا   نگ پاچاده اعنبا  پی    اين ماان برام  و  اسنانت به 

اةا  آو  : يكیت  هام  اسنان ک تاه ن  بهها  ا اش سرآغاشينهام باش کر  و آنجداگانه
   چند اةا    4293که    سال  (21ت ص1: ش4293ت شبان شنان)« انگاا قت» اسنان 

آبا م است؛  و ت احنةال خالی شيا  ن انة خ   صديقه  ولت پی چاپ اد و به    پی
که ن انة فخر عا ل.    حالی  (ت21ت ص2: ش4044ت آينده)« اش واج اجبا م» اسنان 

ا  ت ها فقط اامل ارح م قعات و اكايت اش وضعات م ج   می نگ اکثر  اسنان پی
ت ا يم. عالوه بر اينگشايی م اجه می   اين  و  اسنان با ارح م قعاتت گره و گره

هام اين ها ايسناستت اخصاتهام سننی که اخصات  اسنان    آنبرخالف  اسنان
گ م نصرت با طلعت     اسنان اولی و و  و  اسنان پ يا هسنند؛ ضةن اينكه گفت

اش  يگر وج ه تةايا اين « انگاا قت»ها    ها و حاالت  وحانی آنت صاف اخصات
  و  اسنان است. 
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هام مذک   به اين ص  ت است: ابندا ن يسنده گشايی     اسنانوضعات گره و گره 
کند که    وضعات نامطل بی و معة الً    باغ يا گلسنانی با حالنی می شنی  ا ت صاف

ها گ يی که بان آنو باند و    خالل گفت . بعد  اوم او  ا میاست اندوهناک نشسنه
کند.    ا امه  خنر سا ه و اش  ا برام  اوم تعريف می گار ت ماجرام شندگی  می

 هد و   نهايت اش ادت غم  ا  تن   می م پ لتجربه ناخ اسنه به اش واج با پارمر  بی
گشايی    هةة م ا   مذک   اش هةان الگ  پاروم  کند. م قعات و گرهو غصه  ق می

هات گرهِ  اسنان هام هم  يگرم  ا  .    برخی  اسنانکند؛ اما گرهِ  اسنان وضعاتمی
ناگهانی گار  و    برخی  يگرت مرگ    اطراف خاانت مر  به هةسرش اكل می

ا  ت عامل ايجا  گرهِ س ا ش میهنر و کم ادن شن بی ا هر که م جب مسنأصل
باش  اسنانی است. گاهی هم باةا م فرشندان يا اش واج  خنر با مر  باةا ت معنا  يا ه  

طنامِ  لشا  خانم چنگاام هم اش الگ م  آو  . پنجاه  اسنان گرهِ  اسنانی  ا پديد می
کر ن  اسنان يكی اش آانايانز د؛ بدين ترتاب که  اوم با  وايت کنخاصی پاروم می

 نگ اين  پر اش . پیبه نقد معضالت اجنةاعی و خان ا گی با می  يت مسائل شنان می
گشايی است که م قعات طنا  اسنان  ا ها ناا به هةان اا   م قعاتت گره و گره اسنان

هام عب   اش عنبا  اينكه نخسنان نة نها ها به هد. بديهی است اين  اسناننشان می
هام  اسنان ک تاه مد نت مثل تعلاق    پر اشم هسنندت اش برخی ويژگیسنت حكايت

ف  وا  ت  بک يا فلز جايی شمانی مثل فلز هام گ ناگ نت جابه فت  نگت پی پی
پر اشمت و  خالت نكر ن میس   و آگاهانة  اوم    جام تاپ پر اشم بهاخصات

الةثل و تأکاد بر کا کر  انت برخ   ا  ناسنند و   مقابل اسنفا ه اش اعر و ضر  اسن
کند.   ست به اين پر اشم سننی نا يک میه ام حكايت و ها  ا به حالتعلاةیت آن

 اةا  آو  .  ها  ا حلقة اننقال ژانر حكايت به ژانر  اسنان ک تاه بهعلت است که بايد آن

 پردازي . شخصی 2 -2
پر اشم    تعاان سننی  ا بپذيريم که کافات اخصات (441: 4031)گر اين سخن ل ته ا 

هام شنان ت ان جايگاه  اسنانب  ن  اسنانت مةاا  اصلی استت بر اسا  آن میيا مد ن 
-هام مطب عاتی شنان باشنر کنز ا مشخص کر . قبل اش هر چاا بايد بدانام که  اسنان
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ب  ن و نصایت کر ن  ؛ شيرا    نظر ن يسندگانت اخالقیمدا می   هسنند تا اخصات
کند.    تر میها  ا به ا باات کالساک نا يکاصالت و اول يت  ا   و اين ويژگی آن

اخص  هم ت سط  اوم س   پر اشم مسنقام و ت صافیت آنعان حالت اا   اخصات
ا  ت آنان  ا به م جب اعنبا يابی اخصات می( 424: 4037)تعبار  ية ن کنان  که به
« ثةر و باثةر بی» هد. برام مثال ن يسند   اسنان س م  اسنان جديد س ق می و سةت

گاه آن  سنه اش ک  کان هةان  آن»است:    ت صاف ک  کان اش اين اا ه بهره بر ه 
هام ولگر  که اش لطافت حاات جا آشا  و اذيت و هرشگ يی و مشاجرت چاام بچه

جةعات نس ان )« يكان آشا   ا ند  انندت  سادند و   خنان  ا يكانتر و بهنر نةی خ ش

اا    به« ه چی»يا اخصات اصلی  اسنان ( 43ت  40ت صص1ت  1: ش4040ت خ اهوطن
خبرم  بی اين مال جبعلی آ   ش نگ و  انام اشخدا»ا  : اخص معرفی می  وايت س  

ا  ت گاهی  وضه اهی قا م میبااد؛ گهام   جة اول میبااد. يكی اش آن آپا اتمی
خ اندت عقد و خريدوفروش میله بايد به قلم او بااد؛ چندين شن عقدم و صاغه می

 (. 22ت  49ت صص0: ش4040ت عالم نس ان)«  ا  
پر اشم اسنفا ه برخی ن يسندگان هم اش ت صاف غارمسنقام برام اخصات 
که  اسنان    آن  وايت  اند؛ يعنی اش طريق وصف ظاهر افرا ت ت صاف میاطی کر ه
ا   هايی  يده میها. اين اا ه     اسنانا   و گاا ش گفنا  و اَعةال اخصاتمی

ت ن يسنده «ا باات»اند. برام مثال     اسنان بعد مننشر اده به 4041که اش حدو  
نهايت شيبا و ظريف که به لبا  سفاد پاکی که  شنی بی»اخصات اصلی  ا    قالب 

باشنةايی « ص  ت خاالی»ت صاف کر ه و او  ا    يک « م  ااتت ملبس ب   امن بلند
 ا  بلند کر ه و به او خطا  طرف خانم بچه  ست چ ن عاج خ    ا به»کر ه که 

يا اش ت صاف گفنا  و (. 01ت  29ت صص44: ش4041ت خ اهجةعات نس ان وطن)« کند می
ا يم که  لشا  خانم اخصانی ع ا  من جه می« خبرچی»نةايز  فنا  قهرمانانِ  اسنان 

 و ناآگاه است و خبرنگا  اخصانی مطلع و آگاه:
با مت هراسان و با انا  خ    ا به پشت     سانادهت کالن     ا باش کر ه و اش  

ايد؟ گفت: الم    گفنم: کاست؟ چكا   ا يد؟ چه خبر است؟ مگر سر آو  ه
 فنه و تر و تةاا  .  يد  يک مر  اسنهخ اسنمما ا  پا  ن! خانة  لشا  خانم  ا می
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عجابی است. گفنم: من  لشا  خانم هسنمت اةا که هسناد و چه فرمايشی  ا يد؟ 
ت انم هر  هاد  اخل ا   و عرايضم  ا بگ يم؟ گفنم: من نةیگفت: اجاشه می

قلی  ا به خانة خ    اه  هم مگر پريروش غ ل يا هر اشگلدم و يا  نقلد  و نره
مر يكة خارنديدهت سر شناكة باچا ه  ا بريد؟ يا و تكانی خ   هت نگاهی  نب   که

کز ناست. من به من کر ت قد م  نگز سر  اد و گفت: خانم! هةه کس آ  
مخبر يكی اش جرايد خا جه هسنم. گفنم: مخبر جرايد يعنی چه؟ گفت: خبرنگا   

 (. 1ت  2ت صص2: ش 4043ت عالم نس ان)
هام اصلی و  هدت مؤنث ب  نِ اخصاتها تشخص و تةايا میآنچه به اين  اسنان 

يک تصا ف »ها به تاپ است. فقط     اسنان ب  ن و نا يكی آن    عان حال سا ه
است که خ اننده با اخصات اصلی مر  ( 20ت  20ت صص0: ش4299ت عالم نس ان)« مفاد

کند. ر تجاوش نةی و  اسنانت اش سه نف ها جا    يكیا  . تعدا  اخصاتم اجه می
هام و ما      قالب تاپ خ   ه و مغة   استاخصات  خنر    هةة م ا   اكست

ا  .    چند  اسنانت اخصات  ايه خ ا  و منفعل    برابر پد  ظاهر میپرسنا ت غم
خ ا   خنر است. اخصات کند و فقط غمبُر   اسنان کةكی نةی وج    ا   که به پاز

شو  به  خلق که  خنرم  ا به ا ت عب   و کج ها يا  اما م است پ لمر     اين  اسنان
کند يا مر م که به عقد خ يز   آو  ه يا پد م که ع اطف  خنرش  ا   ک نةی

 است.هةسرش خاانت کر ه و او  ا طالق  ا ه 
هات پر اشم است.    اين  اسنانهام اخصات هی اش  يگر تكناکفرايند نا  
پر اشم. مثالً     اسنان  . میة  مت اباا م است برام اخصات هی اغلب  نا 

ا ند. نظافه  خنرم است مرتب و ناماده می« وجاهه»و « نظافه»هام  اسنان اخصات
منظم و اهل کا  و هنر و م فق    شندگی خان ا گیت و وجاهه  خنرم که فقط به 

اش اكست شناا يیهنر و نامرتب است و    شندگی  ناش ت اما بیاش می شيبايی
ت قهرمان «الیكةاجديد»     اسنان(. 40ت  42ت صص2: ش4040ت عالم نس ان)خ     می

ها تاشگی    میلة آن به»ج م پااكی است که و  اسنان شنی باةا  است که    جست
(؛ 401ت  404ت صص0: ش4047ت عالم نس ان)ست «جديدالیكةا»کند و نامز می« طبابت

 (؛02ت  21ت صص0: ش4044ت عالم نس ان)سنج و مؤ   است نكنهنا   خنرم « ظريفه»
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« مهرساةا»؛ (23ت  21ت صص1: ش4044ت عالم نس ان)نا   خنرم شيبا و نةكان « ملایه»
باش است نا  مر م ه  « ولگر خان»و ( 0ت ص3: ش4040ت آيند  ايران) خنرم شيباست 

ها و ناا ماان اخصات« اهللبا کبگ  ».     اسنان (23ت  21ت صص1: ش4042ت عالم نس ان)
ن انن »نا  اخصانی است که عقاده  ا   «  ا  ين»هايشان ا تباط مسنقام هست: کنز

گ يد نا  اخصانی که می« شنسانه»و « قاةت مقط ع کا  نا  ست و نامشروعی است
بايد نفرم  و عد  اةع وقف سقاخانة ن  وشخان نةايند و يک آخ ند هم  وضه »

 (.  17ت  12ت صص2: ش4043ت عالم نس ان)« بخ اند

و    خدمت تبلاغ پاا  اخالقی  اسنان و يا  اند ها غالباً سا ههام  اسناناخصات
هام خاکسنرم ندا  ؛  اوم ام به خلق اخصاتن يس عالقهسااه يا سفادند و  اسنان

گرم است )و اين اخص مشا ک با مشخصة مداخله ناا باشنر  انام کل يا اول
هات اسنفا ه اش  هام منأخر چندان مطل   ناست(؛ با وج   هةة اينها     اسنان يژگیو

ها اين  هی به اخصاتهام خالقانه    نا پر اشم غارمسنقام و اا هاخصات
 کند.  تر میک تاه عصر جديد نا يک ها  ا اش حكايت سننی  و  و به  اسنان اسنان

 
 . زمان و مکان3 -2

که نظم واقعی  ويدا ها « شمان  اسنان» اسنانیت  و ن ع شمان وج    ا  :    هر  وايت 
که نظم   وغان و ساخنگی است و ن يسنده آن « شمان  وايت»و  افند    آن اتفاق می

نگر؛ اولیت  ويدا م  ا که نگر است يا آيندهکند. شمان  وايت يا گذانه ا تدوين می
کند و  ومیت حرکنی  و به جل  نا ه استت نقل میپاز اش نقطة کن نی  اسنان اتفاق اف

. امنااج  و (094: 4090)بامشكیت نگرم است  نگرم اغلب کةنر اش گذانه ا. بسامد آينده
گار .  ص  ت تةامانی قابل  ؤيت و   ک ص  ت میمفه   شمان و مكان    ا باات به

ا  .    هده میا   و مكان ناا    شمان مشاهام شمان    مكان  يده مینشانه
هام کالساکت شمان خنثی است؛ يعنی هاچ اثرم    شندگی يا منز قهرمانان بر   وايت

وق ع  ص  ت غارمنرقبه به ا   و ح ا ث    آن بهگذا  ت منی ل نةیجام نةی
ط   که مكانی که برام گسنرش اين شمان   نظر گرفنه ادهت کامالً پا ند ؛ هةان  می

. شمان و مكان يا شمان اتفاق بافند   يگرم اش کر ةنقط اند    هرت  میکه اننااعی است 
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تر و به ت     وايت مد ن ملة  «مكان شمانةند»( 211: 4077)تعبار کريسنف بااليی  به
 ا  . تر میشندگی جا م نا يک

خ اننده  گار .هام سننی فاصله میها اش فضام حكايتشمان و مكان    اين  اسنان 
ا   و با مثل باغ و ب سنان واقعیت حااط خانه و فضام خانه م اجه می« ايیهمكان»با 
پر اشم ناست؛ بلكه برای اش هام نامنعاّن جهان حكايتکه  يگر اباه به شمان« شمانی»

نگر است؛ ها گذانهافند. شمان    هةة آنيک  و ه است که    آن  اسنان اتفاق می
ها با  و کند. مدت  وايت آنفاق افنا هت  وايت میيعنی  اسنانی  ا که پاز اش اين ات

کدا  اش  ها منفر  است و هاچ فتا  ؛ بسامد پیک تاه می« خالصه و حذف»تكناک 
ا   و اش ترت  و   شمانی خاصی مطرح نةیهام ک تاها  .     اسنانها تكرا  نةیآن

مد ن.    عان حالت     هام سننی اباهت باشنرم  ا ند تا  اسناناين نظر به حكايت
ت شمان اند  ا  مننشر ادهص  ت  نبالهکه به« انگاا  قت»و « اش واج اجبا م» و  اسنان 

مشخصی وج    ا   که نظم آن بر اسا  شندگی افرا  عا م قابل پاگارم است.   با   
ام ندا ند؛ اما هام اولاه مكان ويژهمكان ناا هةان نكنه صا ق است؛ يعنی  اسنان

ا   و  تر میتر و واقعیها مشخصآيامت مكان  اسنانرچه اش نظر تا يخی جل تر میه
باشنرين بسامد  ا  ا  .   مجة ع  و عنصر شمان و « خانه»و    مرتبة بعدم « باغ»

ها  ا منعلق به سنت ا   شمانة غالب  اسنانها سبب میمكانت و کافات پر اخنن به آن
ت اخصات  اسنان «باغ ک چكی است»برام مثال     اسنان ن يسی مد ن بدانام.  اسنان

ت خ اهجةعات نس ان وطن)گلی     ست  ا    بانام که ااخهام ک چک می ا    باغچه

شبان )ام است يا     اسنان  يگرمت مكان  وايت اطاق خانه( 41ت  7ت صص9: ش4041

ی امروشم نا يک اده و    هر  و م   ت مكان به شندگی واقع (2ت ص40: ش4293ت شنان
 است.  پر اشم فاصله گرفنهو اش سنت حكايت

 
 مایه   . درون4 -2

ام است که    خالل مايه يا مین ا فكر اصلی و مسلط هر اثر ا بی و خط يا  انه   ون
شند. هم پا ند می هام  اسنان  ا بههات وضعات و م قعاتا   و حا ثهاثر کشاده می

)مارصا قیت  هد اش  ا نشان میرم فكرم و ا  اکی ن يسندهگامین ام هر اثرم جهت
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هام م    مطالعه    چند می   خالصه هام بناا ين  اسنانمايه   ون (.200: 4090
س ا م و جهالت شنان آن  وشگا  است.     اسنان ا  . اش نخسنان می  هات نقد بی می

تص ير کشاده  منة لی به ا شت شندگی شن ت با عن ان جهت«س   علم و شيان جهل»
است  هنرم به خاک مذلت نشسنهس ا م و بی لال بی اده که بعد اش مرگ هةسرش به

    اسنان  يگرمت اين م ض ع اش طريق تقابل  و (. 23ت  27ت صص1: ش4044ت عالم نس ان)
است: شنی باس ا  با شندگی پ يا و خالق  اخصات می  م  اسنان باشنةايی اده

: 4044ت شبان شنان)س ا  که باشنر به مجسةه اباهت  ا   تا انسان واقعی بی   مقابل شنی

    اسنان  يگرمت شن باس ا  تعاملز با  يگر مر ان و با فرشندان  (.21ت  22ت صص0ش
ت 2: ش4042ت خ اهجةعات نس ان وطن)هةسر قبلی ا هرش خر مندانه و حكاةانه است 

مايه به اين ترتاب به مخاطب  ريق اين   ونپاا  اخالقی  اسنان اش ط (.40ت  44صص
ا  : شندگی اايسنه و م فق مره ن  انشةند ب  ن است.    هةان  اسنات  مننقل می

س ا م شنان ن يسد تا نشان  هد چگ نه بیهايی  ا می لشا  چنگاام مجة عة  اسنان
 بةاند. مانده ها به  عا و جا و سبب اده است جامعة ايرانی عقبو  وم آو  ن آن

هام م    بر سی است.  و  ماية مهم  اسنان تأکاد بر نقز ما  م شنان  يگر   ون 
هايی بر اسا  تقابل اسنعا ه«   خت ت ت و   خت عرعر»و « ثةر و باثةر بی» اسنان 

ن انه اده که شنی که نقز ما  م خ يز  ا پذيرفنهت به   خت باثةر و ت تت و شنی 
جةعات نس ان )است  ثةر و عرعر تشباه اده ه   خت بیکه اش فرشند میرو  استت ب

سراغ نقز تربانی شنان و  ها به   گا  بعدمت  اسنان (.43ت  40ت صص1ت ش4040ت وطن خ اه
 اسنان ما  م  ا ( 07ت  01ت صص4ت ش4: ج4044)  خنران ايران اند.   اهةات آن  فنه

نشسنه است و ن يسنده    خ انام که اب تا سیرگاهان بر بالان  خنر باةا ش  می
يک »کند. پايان مخاطب  ا من جه نقز مهم ما  ان    تأمان سالمت فرشندان می

هم  اسنان  و ج ان شندانی  ا  (20ت  20صص 0: ش4299ت عالم نس ان)« تصا ف مفاد
کند و ن يسنده   نهايت   پی القام اين مضة ن است که اگر ما  ِ اين  و  وايت می

 کشاد.کر ت کا اان به شندان نةی  ست تربات می ها  اج ان آن
ن يسان  ا جلب ت جه به بهداات مر ان ناا مضة ن  يگرم است که ت جه  اسنان 

هايی يابد که بدانام    آن  وشگا ت باةا م مايه وقنی اهةات می کر ه است. اين   ون
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ام اش  خنران نهنة »است. مثالً     اسنان اده گار ج انان می مثل سافلاس  امن
ا   میض اينكه من جه می  خنر به (21ت  24ت صص1: ش4044ت عالم نس ان)« امروشم

خ اهد که خ اسنگا ش به باةا م جنسی مبنالستت مینرمانه اش ما   و خ اهر پسر می
کند سالمت جسةانی مر  اولان ها  ا ترک کنند و  اوم هم    پايان تأکاد میمنال آن

 م فقی است. ارط هر اش واج 
هام ن يسندگان شن است.    هام اجبا م ناا بخز  يگرم اش  غدغهتقباح اش واج 

شندگی  خنرم ( 23ت   21ت صص1: ش4044ت عالم نس ان)« يک  خنر ايرانی» اسنان 
 غم مال خ  ش و فقط به خ است پد  و ما  شت با ا   که علی کشاده میتص ير  به

کند؛ اما اين اش واج ا   به باةا م و سپس مرگ  خنر پارمر  ثروتةندم اش واج می
مرگ و پد  و ما   پشاةان  بندم  اسنان با صینة عاام  خنر ج انا  . پايانمنجر می

اش واج »ا  . اين مسئله چندان مهم ب  ه که  اسنانی با عن ان مشخص تراژيک می
م    ناک شوج عااقی نشان ن انه و    آن ماجرا( 21ت  2: ش4044ت آيند  ايران)« اجبا م

افند ت انند اش واج کنند و ماجراهايی اتفاق میعلت مةانعت خان ا ه نةی  ا ه اده که به
ت  1: ش4293) شبان شنانا  .     اسنان  يگرم که    که به مرگ هر  و ج ان منجر می

 هند و بانام که تن به اش واج ناخ اسنه میت  خنر و پسر ج انی  ا میچاپ اده( 29
کنند. اين  اسنان ناا به باةا م و مرگ شن خنم ها يكديگر  ا مالقات میپس اش سال

ناا    مذمت اش واج ( 04ت  29ت صص1: ش4040ت عالم نس ان)« شن و اندوه»ا  .  اسنان می
هام  يگر   بر ا ند  مضامان می  م اجبا م است. هم اين  اسنان و هم  اسنان

   هةان  اسنانت اش ظلم ناما  م و ناپد م بر فرشندانت  فنا    يگرم هم هسنند. مثالً
است؛ يا خشن مر  با هةسر و قان ن حضانت ک  کان که به نفع شنان ناستت يا  اده 

    عالوه بر نقد اش واج (02ت  02ت صص1: ش4044ت عالم نس ان)« مةه  ا ل ل  بر » اسنان 
رافاتت تعريض سااسی به ترقاات وطنی سنان پايانت مضامان  يگرم اشجةله مذمت خ

هام ت لاداده    ايران  ا    خ   جام  ا ه است؛ و ترغاب بان ان به اسنفا ه اش پا چه
ناا به مضامانی نظار  (34ت  77ت صص2: ش4041ت عالم نس ان)« میاط  نج و تعب» اسنان 

 است. وفايی و خاانت مر ان پر اخنه بی
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هام عرفی جامعة مر ساال   ا نشانه گرفنه دوتاام ا ششها با لین تنبرخی  اسنان 
پر »اده که « گرمه چی»ت نگاه تاا مننقد من جه مر ان «ه چی»است. مثالً     اسنان 
پرست  ا انه است و خ  اان  ا وطن اند اما ظاهراان  ين ينحرف و پر  و و بی

«. شندةسرش  ا کنک میخ    و    خانه ه هند. ت م ک چه اش هةه کنک مینشان می
خ اسنه برام با  چها    ج ع کندت اين مر  سه با  شنز  ا طالق  ا ه و وقنی می

اسنفا ه کند؛ قان نی که خشم  اوم  اسنان  ا چنان « میلّل»مجب   اده است اش قان ن 
 49ت صص0: ش4040ت عالم نس ان)« ا   ت  و اهر و میلّلنان  ا ببر مر ه»برانگاخنه است: 

 (.  22ت 

ها با اينكه چندان گفنةان مر انة مسلط  ا هام نخسنان  اسنان  مجة ع نة نه 
ا  ت ها کةنر  يده میکشند و باشت لاد ايدئ ل ژم انقال  مشروطه    آنچالز نةی به

خ اه  انست. وقنی به  و   هام انقالبی و تی لها  ا خالی اش ايدهسره آنت ان يکنةی
 سامت منأثر اش گفنةان م    نظر حك مت و ناا   نناجة ول میحك مت پهل م ا

ام  ا ه     و   مشروطهت ن يسندگان شن هم به باشت لاد هةان ايدئ ل ژم تغاارات   
وس م  ها به سةتگارم  اسنانو جهت کند پر اشند که حك مت تباان و تبلاغ میمی

اش واج است و ش و ن آثا  خص ص    امر   ا م اش حق ق برابر شن و مر  به طرف
 خرافات و البنه يكی اةر ن اعائر  ينی )مثل حجا  و  فنن به اماماا ه( با خرافات. 

 
 نویسی در مطبوعا  . بررسی سن  زنانه3

  4979ت  4974هام  هام برجسنة فةاناسم    ط ل سال يكی اش اخصات 4اِلِن ا النر
کا  بر  که   ا    نقد آثا  ا بی به 2هب  ه است. او برام اولان با  اصطالح نقد شنان

فر  ن يسندگان شن است. نقد شنانه نقدم است  هام ا بی منیصربه معنام مطالعة سنت به
کند  نظر می ام اش آثا  شنان برام بیث و تبا ل که خ    ا وقف ت سعه و تكامل مجة عه

  .    اين ا و واضع مبانی و اص لی است که    تیلال اين آثا  ضرو م اةر ه می
ا  ؛ بلكه من جه  اد و پ يايی آثا  شنان  نظريهت به اخصات شن     مان ت جه نةی

هام اين نقد ثابت کر ن  هاست. اش  غدغه ها و نامه    ان اع ا بی اشجةله    نشريه
ام ک چک اش شنان  وج   سنت شنانه    تا يخ ا باات است که با ماانجاگرم جامعه
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گارند و آن  ند و اش شنان پاز اش خ   الگ  میا ا يكديگر     قابتن يسنده که آگاهانه ب
ت   733:  4031)آبرامات ا    گذا ندت تق يت می  ا برام شنان بعد اش خ   به يا گا  می

هام شيسنی و اجنةاعی  لال تجربه ( معنقد است شنان به12 :1977. ا النر )(791
سنت ن انا م شنانة ويژ  خ  اان  ا يشان منعكس استت مشنرکشان که    ن انا ها

ها و الگ هام مشابهی  ا    آثا اان پی هات  غدغه ا ند؛ به اين معنا که مضة ن
گذا   که گارند. اين سنت ن انا م    گذ  شمانت مراحل گ ناگ نی  ا پشت سر می می

   اولیت کند. تعبار می« 1سنت مؤنث»و « 0سنت فةاناست»ت «0سنت شنانه»ها به او اش آن
کنند و  ومی اامل  و ساشم و تقلاد می ن يسندگان شن معاا هام مذکر غالب  ا   ونی

 ويكر  کلی است:  ويكر  ت صافی که به ت صاف و مقايسة شنان و مر انت و ارايط 
هام شنان و مر ان ها و اايسنهکند و  ويكر  هنجا م که به بايسنهها بسنده میآن
کند. لین اعنراضی شنان به وضعانشان و ناا اظها  ه هنجا ساشم میپر اش  و اقدا  ب می

هام ن انا هايی است که    مرحلة سنت فةاناسنی قرا   ا ند. خشم آنان اش مشخصه
 وند. ا النر معنقد است    مرحلة س  ت ها يک گا  جل تر میاما    سنت مؤنثت آن
ت لین و اا   باان تفاوت شيا م با کندآيدت بسامدها تغاار میواژگان تاشه پديد می

پر اشم و شاوية  يد تغاار ا   و اخصاتمراحل پاشانی  ا  ت ساخنا   اسنان تاشه می
 (.421:  4039) ابانات کند می

گرم  اوم    هام مطب عاتی شنان بر اسا  فر  و ساخنا   وايت )مداخله اسنان
پر اشم هام سا هت و اخصات نگ پیاخص و  انام کلت   اسنانت اسنفا ه اش  اوم اول

 لال تقلادم  غارنةايشی و ت صافی( تفاوتی با ساخنا هام  اسنانی مر ان ندا   و به
گار . اما    م    مین ام اين آثا  )اعنراض به م قعات ب  ن    مرحلة شنانه قرا  می

سالمت  شنان    جامعهت تش يق شنان به س ا آم شمت نقد اش واج اجبا مت آگاهی اش
مر ان قبل اش اش واج و اةاتت شنان   با   اعنقا  به خرافات و جا و( به مرحلة 

 ا  .فةاناست نا يک می
 

 . نتیاله 4

هام بعد اش مشروطه نگا     سالهام مطب عاتی شنان که    نشريات شناولان  اسنان
تا يخ ا باات  ن يسی   هايی است که برام تعاان سنت شنانهت  ا ام ويژگیمننشر اده
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ا  . ما    اين تیقاقت با بر سی ساخنا م و مین ايی اين  بساا  مهم اةر ه می
اند ت به ت صاف و تیلال اين ن انه اده 4024ت  4239ن انا ها ت که    باش  شمانی 

کندت قرا   اانن اين ايم. آنچه باز اش هةه ت جه  ا جلب میها پر اخنه اسنان
است. اش يک س  «  اسنان ک تاه»به « حكايت سننی»ننقال ژانرم ها     و   ا  اسنان

پر اشم هام سا هت اخصات نگ هات پیالةثل     اسناناسنفا ه اش اعر و ضر 
ها  ا وا   حاطة ژانر گرم  اوم و کا کر  تعلاةیت آنت صافی و مسنقامت مداخله

نقا   اوم اش وضع حكايت کر ه و اش س م  يگر وج   چند  اوم    يک  وايتت ان
ان م آاكا  که اغلب شنان هسنندت مكان و شمان واقعی و م ج  ت اسنفا ه اش  وايت

اان )تأکاد بر س ا آم شمت نقد خرافاتت ها و مین ام شنانهمنغارت حجم  اسنان
اعنراض به اش واج اجبا مت ت جه به بهداات مر ان هنگا  اش واجت حق طالق و 

ت و تقباح خاانت مر ان( اين آثا   ا به قطب  اسنان ک تاه حضانت اوال  برام شنان
 نا يک کر ه است.  
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 سرا. قصاده
 . تهران: سخن. تا يخ ا باات  اسنانی (.4092عابديانت حسن ) -
تا  4244سفر  انه به گل )سار تی ل جايگاه شن    نثر قاجا  (. 4039عاملی  ض مت مريم ) -

 . تهران: تا يخ ايران.(4004
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