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  :چکیده
هاي آثار مختلف ها و تفاوتاست که در باب شباهت اي از مطالعات ادبیادبیات تطبیقی شاخه

هاي فکري مشترك و بافتار نویسندگان به دلیل دغدغه کند.بحث میدر فراسوي مرزهاي ملل 
هاي ها، زمینهکنند، که عالوه بر تفاوتتولید میفرهنگی مشابه در جوامع گوناگون، متونی 

         و رمان پر ماتیسن  ایرانی)داستان کوتاه سیمین دانشور ( ،حاضر پژوهش. دارندمشابهی 
    با روش  جستار حاضراست. هاي رمانتیسم بررسی کردهانگلیسی) را با توجه به مؤلفه(

، داستان دو حوادثاصلی سیر  عامل اي است.توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه- تحلیلی
     هاي اول داستانشان را بین عشق و هوس به انتخاب نویسندگان، شخصیت .عشق است

اما در داستان  ،شودآلود راجر منجر به خودکشی وي میدارند، در رمان پر، عشق هوسوامی
دو داستان از  کند.می نظر رایشی معقوالنه، از عشق صرفدانشجوي دختر با گ ،هاکوتاه اشک

در  یذات هايبا وجود تفاوتو  انداستفاده کرده هاتیشخص یمعرف يبرا یتیمنِ روا دید ۀیزاو
  ساختار، از لحاظ بافت رمانتیکی با هم شباهت دارند.
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  مقدمه. 1
هاي مختلف، امروزه تحت عنوان ادبیات هاي موجود در آثار سرزمینها و شباهتبررسی تفاوت

ها در بلکه متن ،گیرد. به عقیدة ساختارگرایان هیچ صداي منفردي وجود نداردتطبیقی قرار می
هاي یک تفکر به ریشهپذیرند. از یکدیگر تأثیر میکنند و طول تاریخ با یکدیگر گفتگو می

هاي قبلی گیرد و از اندیشهآید؛ بلکه به تدریج در طول مدت شکل مییکباره به وجود نمی
باوجود تفاوت هاي اساسی به دلیل پذیرد. آثار ادبی نوشته شده در کشورهاي مختلف، تأثیر می

ها طور کلی تفکرات ناشی از وجود ذاتی انسان عقاید مشترك نویسندگان و بهبافتار فرهنگی و 
پر ماتیسن، و داستان کوتاه  رمانهایی نیز با یکدیگر دارند. شباهتبشر، نوع به عنوان ابناء 

داراي  جغرافیایی و فرهنگی،  هايبا وجود تفاوت، رمانتیسماز  سیمین دانشور، متأثراز ها اشک
  می کند.وجه خواننده را به خود جلب که ت هایی هستند؛شباهت
، و »دادجمع اض«معتقد است که ادبیات رمانتیک عبارت از  ،پیشواي رمانتیسم آلمان ،وشگل

ذوق رمانتیک پایبند نزدیکی مداوم امور بسیار متضاد است. «آمیزش انواع مختلف ادبی است. 
و طنز، خاطره و پیشگویی، عقاید مبهم و  در سبک رمانتیک طبیعت و هنر، شعر و نثر، جد
    هم ی است، و باالخره زندگی و مرگ دراحساسات زنده، آنچه آسمانی است و آنچه زمین

همواره نویسندة رمانتیسم تفکر که گفت توان این میبنابر )؛178: 1387(سیدحسینی، » آمیزدمی
  ت جهان در نوسان است.اواقعیو بین آمال و تصورات خود 

  و ضرورت پژوهش بیان مسأله. 1- 1
 يایشو دهد و شعور ما را به خود و دن و است که وجدان را شست ی، داستانداستان نیبهتر

قائل  یتفاوت دبای هارمان انیکند. البته م خودیما را از خود ب زین یبخشد و گاه یاطرافمان تعال
 گرفتۀشکل يایو رؤ دهدیبه دست م یاز زندگ یواقع ریکه تصو داستانی انیشد. فرق است م

و مشغول  یجز سرگرم يزیکه هدفش چ یو نازل يبازار داستانتا  کند یمنعکس م را یذهن
باشد،  یو دوست تیمیصم تشیاست که در واقع داستانیخوب،  داستان. ستیکردن خواننده ن

(میرصادقی،  باشد یآدم یاز زندگ ايپاره رگریخوب و با شهامت نشان بدهد و تصو ند،یخوب بب
حداکثر دو و سه  ای کیاست،  یزندگ کیاز  یدر داستان کوتاه که برش« .)476: 1394الف، 

مختلف و  هايتشخصی ،رمان در کهحال آن شود؛یم ریواحد تصو يبا رخداد تیشخص
. در هر دو حالت، ندیآیدرم شیزمان و مکان به نما ةچند بار گاهیمتعدد در تالق يدادهایرو
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 یرواقعیکه ممکن است غ هاییمکان یو رخدادها و حت هاتیشخص ،ياثر هنر ۀداستان به مثاب
از  یکی .)15(همان:  »پنداردیم واقعی را هارو، خواننده آن نیو از ا دهدیجلوه م یباشند، واقع

آن را از بطن اثر خارج و  قتیخاص در آثار است؛ تا بتوان حق ايمؤلفه یپژوهش، بررس لیدال
هاي مکتب مژلفه جستار نیدرك کرد و به جامعۀ محققان و پژوهشگران شناساند. در ا

ها اثر دانشور مورد بررسی قرار گرفته رمانتیسم در رمان پر اثر ماتیسن و داستان کوتاه اشک
  .است

  پیشینۀ پژوهش. 2-1
آهو رمان شوهر  یقیتطب یبررس «اي با عنوان نامهور پایانپخانم لیال رستم، 1397در سال . 1

، با راهنمایی دکتر رامین »سنیمات يو رمان پر اثر شارلوت مر یمحمد افغان یاثر عل خانم
  هاي مکتب پرداخته است.که در آن به بررسی عناصر داستان و مؤلفه محرمی نوشته است

با عنوان  ايمقاله ،ینورالله دهیافشار و خانم سع يهوشنگ محمد يآقا، 1395. در سال 2
؛ که در آن به تعاریفی از داننوشته »سنیدر رمان پر اثر مات پردازيتیو شخص سمیرمانت«

  اند.پردازي رمان پر پرداختهمکتب رمانتیسم و نحوة شخصیت
و داستان  سنیکه دربارة رمان پر مات شودیدر کارنامۀ پژوهش مقالۀ حاضر، معلوم م یاز بررس

  اي نوشته نشده است.نامه و مقالهها اثر سیمین دانشور، تاکنون کتاب، پایانکوتاه اشک
  مبانی نظري. 2
  سمیرمانت. 2- 1
است  ییاروپا تیاز حساس ايباشد، مرحله يو هنر یادب انیجر کی که نیاز ا شیپ سمیرمانت«

) و در آلمان جیوردزورث، کالر ک،یبل امیلیدر انگلستان با (و جدهمیکه نخست در اواخر قرن ه
 ان،یشاتوبر کتورهوگو،ی) و سپس در قرن نوزدهم در فرانسه با (ونیهولدر لر،یبا (گوته، ش

در اصل جنبش مطلقاً  سمی. رمانتشودی) ظاهر ميلئوپادر ،ی(مانتسون ایتالین) در ایالمارت
 عصر در هاآن ۀهم باًیاست که تقر یاسیو س یآن همان سخنان فلسف هاياست و شعار یانقالب

قواعد کهن را  سم،یرمانت هنرمندان«.)161: 1387 ،ینیدحسی(س»مطرح شده است روشنگري
 دیاحساسات، تأک ل،یهنر خود را بر تخ انیعقل و منطق، بن يدر هم شکستند و به جا کسرهی

بر منطق،  لیتخ يبرتر ،ییارسطو یاز قواعد و ضوابط ادب يآزاد ،یخودجوش ،ییبر فردگرا
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قرون  یعرفان و یمل هايبه گذشته به خصوص اسطوره دیشد یو دلبستگ عتیطب شیستا
  ).148: 1388 ،ب ،یرصادقیم(» استوار ساختند یوسط

  نرایورود رمان و داستان کوتاه به ا. 2-2
بود که تا زمان مشروطه  يو فکر یادب یبه تحول ازین رانیورود داستان کوتاه و رمان به ا يبرا

شروع  هیبود که از آغاز دوران قاجار انیرانیا يتحول فکر ةزاد زیفراهم نشد. مشروطه خود ن
سبب شد که  ها،نامهمانپی و هاجنگ، فرستادن دانشجویان به غربچون  یشده بود. عوامل

در اروپا با  یرانیمحصالن ا. وجود دارد گرید ییادنی ها،از مرز رونیبایرانیان متوجه شوند، 
کهن  يهاکه قالب دندیرس جهینت نیا هب رانیکهن ا یآشنا شدند و با نگاه به آثار ادب» رمان«

شناخت . است دیاز سبک جد دیراه، تقل نیرا ندارد و بهتر دیانسان جد هايشهیاند انیب ییتوانا
   به شمار  رانیا ۀجامع یاساس هايازیبر آن پس از مشروطه مطرح شد و از ن دیمردم و تأک

 یزمان ۀبلند را در فاصل هاییگام رانیا ۀرمان، جامع ۀبه مرحل دنیورود و رس ي. براآمدیم
 هافراهم شد. آن گام یرانیرمان ا نیآمدن نخست دیپد يبرا طیآن شرا یبرداشت و ط یاندک

چهار  نی. ایخیو رمان تار یداستانشبه ةآثار کوتاه شد ،یالی: ترجمه، سفرنامه خاز بودند عبارت
رمان فراهم  شیدایمقدمات پ جیحدود پنجاه سال برداشته شدند و به تدر یگام در فاصله زمان

  ).16- 15: 1396 ان،ی(عبداللهشد
  و رمانتیک یاحساسات داستان. 3-2

 هاتیغلو کند و شخص هاتیشخص یعاطف جاناتیاحساسات و ه شیاست که در نما داستانی
بر  یلیدل ز،آمیعواطف اغراق نیخود نشان بدهند و ا رامونینسبت به حوادث پ يدیعواطف شد

به داستان رمانتیک،  ).531: 1394میرصادقی، ب، ( قلمداد شود هاتیشخص یو مهربان یخوب
داشته  یالیو خ یرواقعیو حوادث غ یبه اعمال قهرمان يادیکه توجه ز شودیگفته م یداستان

در راه  ثاریو ا يفداکار به وصال معشوق است و دنیرس يحوادث برا اعمال و نیباشد. اغلب ا
 کیرمان رمانت سندةینو. است یمیقد هايرمانس ک،ی. سرچشمۀ رمان رمانتیعشق و عاشق

 ،یرصادقی(م »دهدیبال و پر م التشیو به تخ کندیداستان نم يمانند قتیبه حق دیخود را مق
  ).532: 1394ب، 

   کیدرامات ای یشیرمان نما .4-2
وابسته و هر دو  يگریبه د یکیباشد و  اریبس رنگیو پ تیشخص انیم یاست که هماهنگ یرمان

از صفات و  هاتیشخص گریه شده باشند، به عبارت دتهم بافدر يریناپذ ییبه نحو جدا
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داستان،  انیدر جر زیو عمل ن کنندیم نییرا تع یبرخوردارند که عمل داستان هاییتیخصوص
         ریدر هم تأث یو عمل مثل االکلنگ تیرو، شخص نیو از ا دهدیر مییرا تغ هاتیشخص

را  رنگیو پ آوردیرا به وجود م گشاییو گره ابندییو تحول م روندیم شیو با هم پ گذارندیم
نویسندگان این مکتب ادبی احساسات و عواطف ).528: 1394ب،  ،یرصادقی(م »رسانندیبه انجام م

کنند و با این عمل فضاي عاطفی و رمانتیکی مخصوص به خود را در خود را ترسیم می هیجانی
  کنند.متون خود منعکس می

  سمیمکتب رمانت یاصول اساس. 5-2
  يآزاد. 2- 5- 1

موجود در جامعه است،  عیهمۀ وقا رگریبلکه تصو ست؛ین اتیح هايییبایتنها عرصۀ ز اتیادب
هر  سندگانیو شاعران و نو ابندییاست که در آن رذائل در کنار فضائل معنا م يساحت پهناور

    که با عنوان مکتب  کیهستند. رمانت يبشر اتیاز ح یگوناگون هايکدام نگارندة جنبه
و هنر است؛  شهیدر اند يآن آزاد ياز شعارها یکی و استشده یهنر معرف رد خواهیيآزاد

هوگو و  کتوریو. «را موضوع کالم خود قرار دهد یو چه دان یچه عال هر بعد از جهان، تواندیم
ه در مجلۀ خودشان درج شده بود، ک یاز دستورهائ يروی، به پ1830در سال  شیرفقا

 يبرا کیمانتکردند. هنرمند ر یمعرف تیهنر و شخص يرا به عنوان مکتب آزاد سمیمانتر
که آنچه به هنرمند الهام  دگوییقائل است و م اریبس تیروح خود اهم اجاتاحتی و هاخواهش

آزاد باشد. اگر  دیعالقه با نیاست. ا» عشق و عالقه« شود،یشمرده م یو مفهوم زندگ بخشدیم
بر اساس موهومات عقب رانده شود و  ایو  یاخالق نیهنرمند به علت فشار جامعه و قوان

 اتیادب .ندک يآن داور یاخالق نیبماند حق دارد که دربارة جامعه و قوان یاو پنهان باق يروهاین
را،  یاز زندگ ياهر گوشه تواندیم اتیباشد که عشق و عالقه را محدود سازد. ادب ايقاعده دینبا

   ).180: 1387 ،ینیدحسی(س موضوع بحث خود قرار دهد ،یو چه دان یو چه زشت، چه عال بایچه ز
  . شخصیت2-5-2
         تیشوند، شخصیو ... ظاهر م نامهشینماو را که در داستان  اياشخاص ساخته شده«
شوند. شخصیت که به دو نوع ساده و جامع تقسیم می .)122: 1394 ،ب،یرصادقی(م »نامندیم

هاي خوب و بد و هاي جامع تصویرگر خصلتهاي ثابتی دارند؛ اما شخصیتساده، ویژگی
به  تواندیم ایاست که آ نیجامع ا تیشخص کیمحک و آزمون «جامعی از نوع بشر هستند. 
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در ادبیات  ).84: 1369فورستر، ( روبرو سازد؟ شگفتی با را خواننده کننده،مقنع و متقاعد ايوهیش
دورة قبل، هر مبحثی کلی بود؛ به عنوان مثال انسان و معشوق غزلیات و متون به صورت وجهۀ 

یافتند؛ اما با ظهور مکتب رمانتیسم مسائل کلی به صورت جزئی کلی در متون بازتاب می
ش فردیت شاعر یا نویسنده رمانتیست و هم نوعان درآمد. انسان آرمانی حاضر در متن به من و

  کند.مسلم می» من«ملک سخن راندن را بر و  می پردازد
  . هیجان و احساسات3-5-2

ز حقیقت مؤثر است؛ از آرزو بیش ا بیش از اندیشه نفوذ دارد وهمواره  روح آدمی احساسدر 
در داستان )اخالق قلمرو در و امکان حد در البته( را روح هاياحساسات و هوس توانمی این رو
 بیان باید آنچه! گفت هذیان باید«: گفت م1842 سال در »دوموسه آلفره«. داد قرار بحث مورد
 بگوید سخن بند و قیدبی باید دل. مردم هیجان آورد دست به چه آن و است شاعر هیجان کرد

 دوش، بر سیاهی شنل سپرده، باد دست به را آشفته موهاي شاعر براند فرمان شرط و قیدبی و
 عشق اثر بر شکبی که دلی با و ویران برجی کنار در و ماه روشنایی در بیدي سایه زیر

   ».شود رویا غرق و کند خلوت خویشتن با است شکسته نافرجامی
  . گریز و سیاحت4-5-2

هاي آثار رمانتیک، آزردگی از محیط و زمان موجود و فرار به سوي فضاها یا زمانویژگی از 
 سفر ازمنظور . است خیال هايجغرافیایی و سفر با بالدیگر، دعوت به سفر تاریخی یا 

 يو کشورها گرید هاينیسرزم يفکر را به سو  ک،یرومانت سندةیاست که نو نیا ،یائجغرافی
دوردست در آثار  يبه کشورها زیگر لیم ینوع وستهیرو پ نی. از ادهدیپرواز م دوردست

است که به سراغ قرون پر از احساس  نیا یخیو منظور از سفر تار خورد،یبه چشم م کیرومانت
دارد.  يشتریبسامد ب» رنسانس«غرب توجه به دورة  اتی. مثالً، در ادبروندیو جالل و جبروت م

موثر است. همۀ  کیمانتدر آثار ر زین یواقع يسفرها ،یائیو جغراف یخیتار يفرهاسعالوه بر 
 ییبایتازه و باالخره آن ز هايو مجلل و رنگ بایز طیمح افتنی يدر آرزو ییایرو يسفرها نیا

  ).181: 1387 ،ینیدحسی(سبه آن را دارد  یابیدست يآرزو کیمانتکمال مطلوب است که هنرمند ر
  . کشف و شهود5-5-2

   کشف و شهود هنرمند رمانتیک بر این استوار است که وي تصورات و خیال خود را به کار 
پردازي، بیشتر از کند. در این مکتب خیالو وقایع جهان میگیرد و آن را جایگزین حقایق می
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کند، بلکه از مدینۀ فاضلۀ (اتوپیاي) محاکات کارایی دارد. هنرمند تصویري از جامعه ارائه نمی
ها به دنبال کشف چیزهاي ناشناخته و  رمانتیککند. گشایی میتصویریافته در ذهن خود پرده

، از داردکه با متافیزیک و جهان ماوراء الطبیعه ارتباط  هستند. کشف و شهود موضوعات جدید
 و هاکشف ناشناخته یعنکشف و شهود به م ).275: 1375(الیوت،  ستها عالیق ویژه رمانتیک

     ینیبدرون ینوع سمیرمانت قتی. در حقالتتخی و تصورات گوناگون ابعاد کردن آشکار
 پور،نی(ام نگرندیم یحالت عارفانه به زندگ یمکتب با نوع نیاست و هنرمندان ا زآمیمبالغه
1383 :64.(   

  . افسون سخن2- 5- 6
دارد و  یخاص تیخود ارزش و اهم يبلکه برا ،ستیمنظور ساده ن کی کنندةانیکلمه، تنها ب

کلمه « دگوییهوگو م کتوریباره و نیو ارزش آهنگ آن بود. در ا يزیانگالیمتوجه خ دیبا
   ).182: 1387 ،ینیدحسی(س» عبارت از سخن است و سخن خداست

  . بحث و بررسی3
  . آشنایی با آثار3- 1
  . معرفی رمان پر اثر ماتیسن1-3- 1

لندن، که به عنوان  یاز اهال یراجر دالتون، شخص یزندگ سن،یمات يرمان پر اثر شارلوت مر
 یبه منزل مقتول نامهمهیب میتنظ يبرا يو. کشدیم ریمشغول به کار است، به تصو مهیمأمور ب

. شودی) که نوزده سال دارد آشنا مسیو با همسر مقتول (ماو کند،یکوترل رجوع م يبه نام آقا
او  تواندیاست، اما نم احساسیمذهب و متأهل است. از نظر او همسرش ب کیکاتول يمرد رراج

برخالف  کندیو تالش م کندیبرقرار م یرابطۀ پنهان سیبا ماو لیدل نیرا طالق دهد. به هم
متضمن پرداخت مخارج  یآموزش هاياو را شکوفا سازد. کالس یاستعداد خوانندگ سیماو لیم

اختالس  مهیرو مبلغ مورد نظر را از ادارة ب نیاست و راجر قدرت پرداختش را ندارد از ا ییباال
مدت به  نیدر ا سی. ماوودشیاختالس به سه سال حبس محکوم م يو پس از افشا کندیم

اما راجر عالقۀ  رود؛یم سیبه کنسرت ماو ،يو راجر بعد از آزاد شودیم لیتبد یخوانندة بزرگ
از  شودیموجب م سیماو زندگی به اشورود دوباره کند،یو احساس م ابدییسابق را نم نیآتش

داستان،  انی. در پاکندیم یو خودکش ابدیینم یزندگ يبرا ايزهیاعتبار او بکاهد. راجر انگ
  .ردمییو م کندیهمسرش در روزنامه، سکته م یخبر خودکش دنیهمسر راجر، با شن
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  ها اثر سیمین دانشور. معرفی داستان کوتاه اشک2-1-3
که در آن  دانشور، انتخاب شده است نیمسی خاموش آتش کتاب آثار از هاکوتاه اشک داستان

از دانشجوها به متأهل بودن  یکیتوسط  یو بعد از مدت شودیعاشق استاد خود م يدختر
 نیو مادرش در حل ا بردیو به دامان مادر پناه ممی شود  أسیو دچار  بردیم یاستاد خود پ

. ردبگی یدرست میو تصم دیتا بهتر بتواند بر احساسات خود فائق آ شودیم يو گرياریبحران 
و به  آوردیم انیاز عشق خود سخن به م ندبییا مخود ر يدانشجو یکه در مراسم یاستاد زمان

 احساسییرابطۀ خشک و ب يو دارا میبه هم ندار يادیمن و همسرم عالقۀ ز دگوییدختر م
تا  دهمیهمسرم را طالق م یکه تو قبول کن یدر صورت. مایشدهنهم ساخته  ياما بر م،یهست
خود نسبت به استاد در رنج است  نیاز عشق آتش نکهی. دختر با امیبا هم ازدواج کن میبتوان

  .ردپذییاو را نم شنهادیو بچۀ استاد را از هم بپاشاند، پ دگی زننز نمی خواهد
  و رمانتیک داستانی احساساتی هاو اشک پر. 2-3

 ریو البته غ یداستان اتیاست که ادبی موضوعات نتریاز مهم یکیاعترافات  اینفس  ثیحد
دار رمان راثیجهات، م یاز برخ یژگیو نیبر آن متمرکز شده است. ا کیرمانت یداستان

از  اياست که به پاره یژگیو نیاست و هم سمیرمانت شیقرن هجدهم و عصر پ یاحساسات
 یشعرگونه و آکنده از احساسات و عواطف شخص یحالت ک،یرمانت هاينوشته و هاداستان

 دید توانیم هاکیدر آثار مختلف رمانت زیرا ن یو شخص اينامهیزندگ ۀاست و صبغ دهیبخش
  ).335: 1378 ،ي(جعفر

   بیان  فیاعترا اينوشتهاز زبان شخصیت اصلی داستان (راجر)، مانند را پر  داستان ،سنیمات
 و حاضر است آن رااست  نوشتهدر خلوت خود  نامه،یرا به صورت زندگ داستانراجر کند. می

ش را با قوة تخیل و هایداستان که، انیویو اش،در ازاي دریافت صد لیره به دوست نویسنده
   بفروشد.، نویسدمی عواطف نویسندگی

قدر  نیا یداستان واقع کی يخودمان باشد اگر من برا نیب..... امداستان را نوشته نیا من«
 ،يراه نان بخور نیو از ا یافسانه سرهم کن توانییتو چطور م دانمیجان کندم تا نوشتم، نم

داستان را به تو بفروشم. من  نیا خواهمیمن م م،یرا بگو قتشیحق... است. یسخت کار قتاًیحق
  ).11: 1384 سن،ی(مات» الزم دارم رهیصد ل
 دشونیم در ذهن خواننده افکنیدر داستان باعث کشمکش و گره درونی موجود هايگوییتک

هاي داستان بهتر هاي درونی شخصیتو نتیجۀ آن این است که خواننده با روحیات و کشمکش
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در  ،پردازدها میروح نویسندة رمانتیسم هنگامی که به وصف حاالت شخصیت شود. آشنا
ها شود وصف وي با حاالت احساسی شخصیتکند و موجب مییمتوصیف خود حلول  محتواي

 نگی موجود بین آنها را بهتر درك کند.یش رود و خواننده هماهبه پ یک مسیرو موضوع در 
حاالت  ي همۀاي اعترافی است که دربردارندهزندگی راجر دالتون در رمان پر به صورت نوشته«

شود هایی نیز دارد که باعث میگوییالي داستان تکروانی و درونی اوست. اما قهرمان در البه
  )60،1401(تراژدي عشق،.» ذهنی او باخبر شودهاي خواننده بیشتر از کشمکش

نکن، به او دست نزن و از  نانی. به او اطمدگوییاست. دروغ م شهیهنرپ نیعقل به من گفت: ا«
است ... پس از  یو خوشبخت یاست عشق است. زندگ سی: او ماوفتگیاو حذر کن! قلب م

  ).180: 1384 سن،ی(مات »دمیو به آغوشش کش دهیپر يجا
داستان  يدر داستانش کامالً مشهود است. در ورا یعشق و زندگ ۀبه مقول سنیمات ۀزناننگاه 
 نیا در عام ؛کندیم لیزنان تبد يبرا ياز فداکار اينهفته است که راجر را به اسطوره يتفکّر

 سنی. ماتشودیقهرمانش م یکه باعث جنون روح کندیم میرا چنان ترس یحال عشق افالطون
درونش را به دقت  يها. مجادلهکندیم انیداستان ب يراجر دالتون را در ابتدا یروان هايزهیانگ

      ).79: 1397پور، (رستم کندیم کیاو شر هايرنج و هاو خواننده را در عاشقانه دهدیشرح م
داشتم، چون  میب یو هم از او و هم از زندگ دمپرستییرا م یهم او و هم زندگ من.... «

 دیهم به شکنجه و عذاب شد یکامل به من داده بود گاه فراموشی و آرامش او که طورهمان
 تیرا به حد نها يو بد ی. خوبرحمیب یبود ول نیریش من،ی. فرشته بود و اهرکردیگرفتارم م

 میو از آن ب زدمیرا که حدس م هاییيبودم و بد دهیرا که د هایییبا هم توأم داشت، خوب
  ).61: 1384سن،ی(مات» داشتم

شخصیت  ها را به صورت جریان سیال ذهن و حدیث نفسِسیمین دانشور، داستان اشک
را در عواطف و احساساتش  دانشجو ،ي داستانجابرد. در جاياصلی(دانشجو)، به پیش می

  کند.آورد و به عشق سرشار از شور خود نسبت به استادش اعتراف میخلوت خود به زبان می
   زدم. سرم را روي دیوان عزیز حافظ و هزارها فال می گشودمحافظ را می رفتم دیوانمی«

ام آگاه کند... کردم که به وسیلۀ حافظ مرا از آیندهگذاشتم و از خدا به زاري زار طلب میمی
اختیار سر به رسیدم، وقتی تب و تاب من بیش از همیشه بود ،بیوقتی به نهایت درد و غم می

خدایا به من رحم کن ،خدایا این تشنگی را از من بگیر یا مرا سیراب «گفتم: می آسمان کرده
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نشاند، آتش دل هاي خشک را فرومیکن. خدایا به من اشک بده تا مثل باران که تشنگی زمین
  ).27-26: 1327(دانشور، » خود را فرونشانم

، به توصیف بسیار زیبا، با اغراق و را هاي داستانی شخصیتعاطف جاناتیهمورد نظر  داستان
ح خوانندة داستان تأثیرات بسیاري به ودهد، که در ذهن و رنمایشی احساسی نشان می صورت

 سندهینو» من«خاص خود را با  ۀرابط داستان«شود. گذارد و سبب التذاذ خواننده میجاي می
: 1385را، (کوند »رسدیبه گوش م یکه به سخت »هازیعمق چ«پنهان  يصدا دنیشن يدارد. برا

   هاي داستان به وضوح بیان شخصیتشیوة توجه در مطالب ارائه شده در داستان و  با). 78
حاصل آن نشان  وفرما است حکمدانشور  توان گفت که روح پراحساس زنانه در داستان می

روح زنانه به جنس خود است، دادن عشق پاك و صادقانه نسبت به معشوق خود و همچنین هم
اگرچه فرد رقیب عشقی محسوب شود باز عواطف انسان را به عنوان ابناء  لطیف است کهقدري 

  کم کم دیدم از این زن خوشم « آید.رحمی زنانه به جوش میکند و دلنوع بشر درگیر می
خواسته است مثل تمام دخترهاي دنیا شوهر آید. او که به من بدي نکرده است. او هم میمی

نه ترتیب دهد. دست تصادف یا پیشامد یا سرنوشت او را با این جوان آشنا کند و خانه و آشیا
اش سفر کرده که همسري وي را پذیرفته و از کشور خود به امید راحتی و خوشی زندگی آینده

  ).38: 1327(دانشور،  »کرده و به ایران آمده است... 
ها و مکانروابط عاشق و معشوق  فیتوصگر، یهاي عاشقانه و احساساتدر ساختار داستان

عنصر  نیتر مهم عشق، فی، توصبه طور کلی ایو  بینندهایی که دو دلداده یکدیگر را میزمان
به  یاست که حت عشق عنصر نیهمهاي احساسی موفق توان ادعا کرد که در داستانمیاست. 

که از وسط باد و باران، سر تا پا  یطوفان هايشب اریبس چه« .دهد یم ییرنگ غنا زین تیروا
 ظرف. بود پراکنده اطراف به هااز شعله يگرم که انوار ی. به اتاقرفتمیبه منزل او م سیخ

خود  يکه برا ايمن بود. تنها خانه خانۀ جاشده بود. آه! آن دهیهم چ زیآتش و م روي سوپ
  ).65: 1384ماتیسن، ( »بود ....  جامن آن ۀنینجشناخته بودم. عشق من، قلب من و گ

تصاویري که گاه مکمل عنصر روایت شعرها است و گاه به تنهایی خود شعر تصاویري که «
     ها و اشعار کالسیک عشقی شکل نگرفته؛ بلکه هاي قبلی و حتی داستاننسبت به قرائت

خواهد دریافت و دنیاي یک شاعر را از عشق و مسائل مربوط به آن، برایمان به نمایش می
با بار معنایی چندگانه تا در فضایی نو، وضعیت عاشقانۀ جدید را ایجاد بگذارد، تصاویر بکر و نو 

گونه از محیط و صحنۀ عالقۀ وافر راجر به ماویس به توصیفی اغراق .)7: 1383(قنبري،  »کند
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داستان منجر شده است، نویسنده با غیرواقعی جلوه دادن داستان و توصیف عشق وقوع 
کند و عواطف خواننده را فقیت بسیاري کسب میاش موانگیز راجر نسبت به معشوقههیجان
  دهد.تحت کنترل خود به هرجا که بخواهد سوق میکامالً 

سیمین دانشور نیز به  هايآمیز احساسی در داستان اشکهاي نمایشی اغراقچنین صحنه
اصلی و  هاي با شرح مستقیم احواالت شخصیتخورد که نویسنده سعی کرده است چشم می

وقتی «.... .ها را نسبت به هم وصف کنداحساسات پرشور هر یک از آن ،هانشان دادن اعمال آن
او درس  اي سه ساعت باوقتی دیدم هفته.... نخست برنامۀ دروس را دیدم  ،به دانشکده رفتم

خواستم شب زود بگذرد و روز آید. آن شب تا داریم نزدیک بود از خوشحالی فریاد بزنم... می
... دانستم درازناي شب از دیدة دردمندان پرس، یعنی چهشمردم ،خوب میصبح ستاره می

کردم. ام مجسم میهاي گوناگون از نخستین دیدار با او پیش دیدههزار اندیشه داشتم، صحنه
  ).27: 1327(دانشور، » هاي صبح خوابم برددیکنز

اول شخص هاي مکتب رمانتیسم به شیوة هاي داستانها که بنا بر ویژگیزاویۀ دید داستان
دهد که عواطف و احساسات ، به نویسنده این امکان را میاست شده تی) روایتیمفرد(منِ روا

هاي توصیفنشان دهد. ها را شخصیتمتناسب با روحیات خود و اخالقیات موجود در وجود 
ها را جلوي چشم و افکار عاشقانه به حدي زنده است، که خواننده همۀ آن هادانشور از صحنه
  درك می کند. و بیندخود حاضر می

  کیدراماتداستانی  هاپر و اشک. 3-3
بررسی این با  رایز هستند؛ کیدرامات ای یشینما هايجزء رمان ها،و داستان اشک پر رمان

 انیکامل م یهماهنگکه عبارت است از  کیدرامات هايداستان یاصل هايمؤلفهها، داستان
  .خوردبه چشم می ،داستان رنگیو پ یاصل تیشخص

، وقایع )هااشک(و دانشجو (پر) هاي اصلی دو داستان؛ راجر هاي موجود در شخصیتویژگی
کنند، و این مطلب پیرنگ داستان را ایجاد می برند ودر سیر تحولی خود به پیش میرا داستان 

 هايگوید: در داستانهاي دراماتیک همخوانی دارد. وي میبا عقیدة میرصادقی، دربارة داستان
و  دنگذاریکه بر حوادث اثر م دهندیبروز م ياز خود حرکات و رفتار هاتیشخص« کیدرامات

 یدر اوضاع و احوال یعمل داستان شرفتیکه با پ آورندیبه وجود م هاییيمشکالت و دشوار
 مانبر خالف ر یشیدر رمان نما« ).529: 1394، الف ،یرصادقی(م »کنندمی حل را هاآن گرید

از تطبیق این مطلب با آثار  ).529(همان: » ت و تاز محدود استجوالن و تاخ دانیم یتیشخص
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تنوع  وهستند  محدود هاصحنهها و مکان، شود که در دو اثر بررسی شدهمورد نظر معلوم می
که بیشتر  ی استها، دانشگاه مکاناشک و در ،سماوی منزلدر رمان پر، ندارند.  يادیز

در است.  ياریبس تیاهم يدارا، دو داستاندر  زمان. یابدبسط می گفتگوهاي داستان در آن
برنامه بودن دانشگاه و کند و بیمدام به حضور به موقع در کالس اشاره می ها، استاداشک

کند و حتی از ساعت موجود در سالن دانشگاه که همیشه خراب اساتید دیگر را گوشزد می
رمان پر، راجر به دلیل داشتن راز بزرگی که دارد و ترس از فاش شدن در کند، است، انتقاد می

بیمه که منجر  از ادارةو حتی دلیل اختالس وي  حال تنظیم زمان استاین راز بزرگ، مدام در 
کالس هزینۀ  دست یافتن بهنداشتن زمان براي شود وي به سه سال حبس محکوم شود، می

 هايتیشخص ، پایان داستان حائز اهمیت است.تیکهاي دراماخوانندگی است. در داستان
از کنند و برخورد میهاي دیگر در طول داستان با شخصیتها پویا هستند، و داستان یاصل

د شوشود و منجر میها پیدا میروند و تحوالتی در اخالق و خصوصیات آنند فراتر میآنچه بود
   انگیز و اخالقی به مخاطبان ارائه شوند.هاي عبرتها با جنبهتا پایان داستان

و طبعاً من  رفتیم سیماو کهنیا يبتوانم، بروم. برا ايلهیبود که به هر وس نیمن بر ا صمیمت«
 ترکمال، رو به جلو، باال و باالتر، روز به روز مشهورتر و بزرگ ي. به سوکردیرا فراموش م

هم نداشت که من نزد او بمانم. چقدر  یاو نبود و لزوم شیپ ییمن جا يبرا گریو د شد می
 ...» اند دهیچسب یبه فردا زندگ دیهم به ام یروزها در پ يزیناچ الیبه خ دیناام اشخاص

  ).250 :1384 سن،ی(مات
اندیشه اگر هست در اشیا هست.... در شعر ایماژیستی به جاي واژه عبارت را باید واحد معنایی  

که این خود تأکیدي است بر شکل به مثابۀ یک کل: در واقع گاه برخی از اشعار  در نظر گرفت
شود و از اي است که عناصر آن به شیوة خاصی در زیر هم چیده میها جملۀ سادهایماژیست
  ).180: 1381(انوشه،  کندس بصري ایجاد تصویر شعري میطریق ح

  کیرمانت داستانی هاو اشک پر. 4-3
 یدر راه عشق و عاشق ثاریو ا يبه وصال معشوق، فداکار دنیرس کیرمان رمانت یمضمون اصل

ه و یمادرونشود که با مطالعۀ رمان پر، این نتیجه حاصل می ).532: 1394، ب ،یرصادقی(ماست 
ها، عشق آتشین راجر دالتون و دانشجو است که حاضر هستند به و اشکرمان پر  مضمون

      با تخیالت  دو اثر هاينویسنده از خودگذشتگی و فداکاري کنند. ،خاطر معشوق خود
هاي داستانی را در طی داستان با رنگ و بوي ها و احساسات شخصیتناپذیر خود ویژگیوصف
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هاي و دانشجو را با ویژگیراجر  یو از خود گذشتگ یدلدادگگاهی کنند و انگیزي وصف میدل
! من سیماو«بخشند. عارفانه می- و به داستان خود جنبۀ عاشقانهمی کنند عرفانی مزین 
و هرگونه  ترسمیمجازات شوم. من نم ،يکه تو مشهور شو نیا يتو و برا یترق يحاضرم در ازا

  ). 89: 1384 سن،ی(مات »کنمیو به آن افتخار م کنم یرا بدون حرف تحمل م يفداکار
لحن  نیاما ا مشهود و جالب توجه است اریبس کیرمانت هايدر داستان هاتیلحن کالم شخص

است که کالم را به جانب ها درونی شخصیتبلکه شوق  ست،یاز رنجش خاطر ن یمحزون ناش
ه دانشجو خودگذشتگی استاد، نسبت بفداکاري و از ها دانشور در اشک .ددهیسوق م گراییغم

دارد، به خاطر به دانشجو عالقۀ فراوانی با وجود اینکه نخست را به تصویر کشیده است. استاد، 
اش زبانزد مردم و مسائل اجتماعی و به دلیل اینکه دختر مورد عالقه بندي به اصول اخالقیپاي

کند و سپس در طی وقایع داستان و بعد از ابراز نشود از برقراي تماس چشمی با او پرهیز می
تفاوت نبودن به بیحاضر است با استاد عالقۀ دانشجو به استاد و متقابالً احساس استاد به او، 

و به دختر مورد ، همسر خود را طالق دهد کنداي که بین خود احساس میعشق و عالقه
تاثیر داستان افراد احساسات  مانتیک ازلحن در داستان هاي ر دهد.ازدواج اش پیشنهاد عالقه

کنند تا مخاطب را تحت آنچه که در دل دارند با لحنی غمگین ارائه می می پذیرد. اشخاص 
  تأثیر کالم خود قرار دهند.

 کوشدیاما م شود،یم رهیخ کندیچرا هر وقت به من نگاه م دانستمینم دانستم،ینم یول«
کند، یکار را نم نیخاطر ا بیبه ط یبه من ننگرد، ول ادیز کوشدیرا از من بگرداند؛ م شیرو

 کیدر برابرش باشم و  نکهیو با ا سوزدیم کند،می نظرمن صرف دنیو از د بردیبلکه رنج م
 دانستمیآن را نم لیاما دل کردم،یحاالت را من حس م نی. اسازمیم دیکلمه با من سخن نگو

عالقه دارد و  زیچون به من لطف دارد به نام و شرف من ن نکهیبه ا دادمیم یفقط خود را تسل
  ).26: 1327 دانشور،( »... بگذارد هامرا سر زبان خواهدیمرا زبانزد مردم کند، نم خواهدینم
ها، غمی سازنده است؛ زیرا این درد عشق، به جاي تسکین گرایی موجود در فضاي داستانغم

دارد. در تحلیل این لحن محزونانۀ کالم جوش و خروش وامیها را به به عاشق و معشوق آن
ها به دیدار شوق در عین وصل دارند. اشتیاق آن ،که محبوب و محبگفت توان می رمانتیسم

اشکالی «....  دلگیر هستند.شیرین این وصال دوري یکدیگر در هنگام وصال نیز ادامه دارد و از 
شویم. دیر یا زود ما این کار را خواهیم کرد، ر جدا میندارد من و زنم به طیب خاطر از یکدیگ

  ).44: همان(» اکنون که دل از بادة جوانی سرمست است به این کار مبادرت نورزيچرا هم
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  هاي رمانتیسم در آثار. بررسی مؤلفه5-3
  آزادي. 3- 5- 1

رود، عدالت، کرامت و هر فضیلت دیگري از جمله مقدسات هر ملت و مذهبی به شمار می
هاي قابل توجه در آثار ادبی و آزادي نیز موهبتی الهی براي انسان است؛ که یکی از مشخصه

هاي داستان با آزادي تمام به میل شخصیتدر این رمان . همچنین رمان پر ماتیسن است
گیرند و خواستۀ قلبی خود را انجام پوشانند. با آزادي تصمیم میدرونی خود جامۀ عمل می

کشد تا به امیال شرورانۀ شوهرش او را می در داستان پر به دلیل عدم پذیرشاویس هند. ممی
هاي آزادي خود را فراهم کند. راجر، شخصیت اصلی داستان و زمینههاي او تن ندهد، خواسته

     با ماویس، همۀ اصول را نادیده بعد از آشنایی ، که فردي مقید در مذهب و اخالق است
، دست یابد. است اي که سالیان طوالنی در آرزویش بودهبتواند با ماویس به زندگیگیرد تا می

 خورد.به چشم میمیل به آزادي فردي و میل به انتخاب ها، در داستان حین مکالمۀ شخصیت
حق  يمرد چیاوست. ه یمن! ناموس زن محراب زندگ رنظییو ب زیمحبوب من، محبوب عز«

ت آن مرد ر. در آن صودینما رهیرا ت یحق ندارد روح زن يمرد چیندارد آن را ملُوث کند، ه
   ).173: 1384 سن،ی(مات »ستین ستنیز تۀسیشا

ادبی که است و آثار ها گره خوردهلکلور و اجتماع انسانوآزادي و آزاد زیستن با زندگی، ف
داستان در است، بهترین نمایشگاه این عرصه است؛ چنانکه  تصویرگر حال و هواي جوامع

کردم زندگی من تصور می«...  .مورد توجه نویسندة داستان است از مضامینها نیز آزادي اشک
اي آل و سعادتمندانهزندگی ایدهام با زنی که بارها وي را آرزو کرده و از دیگرانش برگزیده

       ... هنگام رفتن، در حالی که دست مرا .لی اکنون به اشتباه خود آگاه شدمخواهد بود، و
در موضوعی که بحث کردیم فکر کنید. آخر هفته من فشرد، گفت خواهشمندم این هفته می

  ).46:  1327(دانشور، » منتظر جواب شما خواهم بود
ها مسیر است که انساننشأت گرفته ز این مطلب بازتاب فراوان آزادي در آثار ادبی فارسی، ا

رسانند. ادبیات معاصر فارسی خواهند به سرانجام میبا تعقل و آزادي، آنگونه که می خود را
ها اعمال اشک سیمین دانشور در .کشداي این مضمون را به تصویر میبیشتر از هر دوره

مادر دختر هیچ دخالتی در هد. برگرفته از آزادي اندیشه و عمل جلوه می هایش راشخصیت
در قبول دهد، استاد و فقط با نصیحت مسیر درست را به او نشان می سرنوشت دخترش ندارد
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گذارد. همۀ این و او را در انتخاب آزاد میکند به دانشجو تحمیل نمی هیچ اجباريپیشنهادش 
و یا اینکه  داستان حاکم استنویسنده  در جامعۀ است که ايانهایگرمسائل حاکی از روح آزادی

  .به این مهم استنویسنده در آرزوي رسیدن 
  تیشخص. 2-5-3
را در هنر مستقر » من« ییفرمانروا ک،یقواعد کالس دیاز ق يبه دنبال آزاد ک،یهنرمند رمانت«
 ،ینیدحسی(س »داردیم انیروح خود را ب هايدل و رنج هايهنر، خواهش لۀیسازد و به وسیم

داستان سایه افکنده است که وي عواطف راجر دالتون به قدري در در داستان پر،  ).180: 1387
گونه است که خود در پایان کند و اینشود و خودکشی میاعتنا میحتی به روند زندگی بی
است که من نتوانسته بودم  نیا قتیحق ...«کند.و آن را معین می شودسرنوشت خود دخیل می

 لیو تحل هیخود را تجز يو آرزوها اتیمن کم است. هرگز تمن یدر زندگ زچی بفهمم که چه
و  نیریش زیچ کینگاه،  کی ،یقینت موس کیشعاع درخشنده،  کی ینکرده بودم.  فقط گاه

من را به  داد،یلحظه خود را نشان م کی يبرا ،یو زندگ اتیح ۀحس الزم کی ،یخواستن
  ).27: 1384 سن،ی(مات »رفتیم نیو از ب شدیم دیناپد یو مثل نفس دکشییطرف خود م
 هستندفاقد تعادل  هاآنمحدودي است. برخی از  هاي اصلی و فرعیتیشخص يرمان پر دارا

گفتار و است.  ینبیشیپ رقابلیغهاي مختلف  ماویس(شخصت اصلی) در موقعیترفتار  مثالً
 داستان یفرع يهاتیاز شخص ویزیرکند. رفتارش احساس خالیی مبهم را به خواننده القا می

 هايتیشخص زودارد و ج سیبر ماو یفراوان راتیتأث یمنطق لیتحل شبردیدر پکه ، است
 داستان فرجام در که دارد نماخشک یتیشخص ( فرعی)اوا شود،یاثر محسوب نم کیرمانت

  .دکنیم داینمود پ ،خواننده اتیبرخالف ذهن
 زیو تا آخر داستان ن شودیآغاز م دانشجو هايخواسته و عواطف با هاداستان اشکابتداي  

 .دشویمختلف دنبال م عیگوناگون به دنبال وقا هايبا چهره الامی و هاخواسته نیهم
ها در این کمبود روحی شخصیتد. کننیم حکمرانی با احساسات خود در داستان هاتیشخص

کردن داستان نیز مانند داستان پر مشهود است. دانشجو در اعتراف به عشق آتشین و مؤاخذه 
ام؟ این است نتیجۀ چقدر من با بزرگان سر و کار داشته« :گویدخویش به خاطر این عشق می

همه افکار بزرگ؟ این است نتیجۀ دیوان حافظ را همیشه با خود داشتن؟ این است نتیجۀ آن
  ).51: 1327(دانشور، » ؟ ...مولوي را پرستیدن
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    اخالقیات سوق سوي را بهاو دخترش به هاي الزم با توصیه (شخصیت فرعی)مادر دانشجو
در این محیط به است و  شدهایران  وارددلیل مسائل اجتماعی به فرعی) ( همسر استاد. دهدمی

داستان  روایی فاقد روح رمانتیک هستند ولی به پیشبرد شخصیتکند. این دو اجبار زندگی می
  کنند.کمک می

   و احساسات جانیه. 3-5-3
 یتیفیکدر مکتب رمانتیسم، اصل مقدم و بسیار پراهمیت در اثر، احساسات و عواطف است.  

اننده و خو ندآفرییاست، در داستان خود م نیکه در شرف تکو یعیوقا يبرا سندهیاست که نو
ب،  ،یرصادقی(م »زدانگیمیو التهاب او را بر جانیو ه کندیداستان م ۀرا مشتاق و کنجکاو به ادام

1394 :348.(  
 طورداشتم، چون همان میب یو هم از او و هم از زندگ دمپرستییرا م یمن هم او و هم زندگ«

گرفتارم  دیهم به شکنجه و عذاب شد یکامل به من داده بود گاه فراموشی و آرامش او که
با هم توأم  تیرا به حد نها يو بد ی. خوبرحمیب یبود ول نیریش من،ی. فرشته بود و اهرکردیم

امروز و  يگوش کن! فکر فرار را نکن، امروز مال ماست، پس برا« .)61: 1384سن،ی(مات»  ...داشت
  ).237: همان(» ندارم، امروز مال ما است یمن در مقابل تو قدرت .میحاال زنده باش

کند. را توصیف میاش راجر دالتون به معشوقه ها و دلداگیهیجان با نثري پخته ،ماتیسن
ورند و هر چه در مخیلۀ آهاي داستان وي، احساسات خود را به راحتی به زبان میشخصیت

ام؛ ولی گفت که چقدر رنج کشیده تا من ازآن او شدهبرایم می«... دهند. روز میبخود دارند، 
هاي خود نگفتم. من اصال دوست دارم بسوزم و سوزم نهان باشد. حال که من یک کلمه از رنج

نشینم چه غم گذشته دارم؟ ... دست او را در دستم داشتم.... خم شدم و بر دستش با او هم
(دانشور، » هاي او آتشین بود...بوسه ،را عرضه کردم تا بر آن بوسه زند امبوسه زدم ،پیشانی

1327 :47.(  
ها است، بیان و اعتراف رنج کشیدن استاد توسط یجان و احساسات رکن اساسی داستان اشکه

و پنهان نکردن عشق متقابل دختر به استاد که پیشانی خود را براي بوسیدن جلو  خودش،
حاکی از هیجانات درونی آن دو نسبت به همدیگر است. دختر عاشق در قسمتی از  ،آوردمی

کند و زمانی که با غیبت داستان هیجانات خود را براي دیدن استاد در کالس درس را بیان می
شود و از دوستش علت غیبت استاد بسیار ناراحت می ،یابدهیجان نمی استاد پاسخی براي این

استاد براي آوردن همسرش به ایران به اروپا رفته است و باخبر می شود که  شودرا جویا می
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کرد. مثل بر روي پا مقاومتی نتوانتسم من دیگر « :کندگونه بیان مینیاحساسات خود را ا
خزانی که در برابر باد توان تحمل نیاورد، مثل اشکی که از دیدة مثل برگ شمعی که فروریزد، 

دردمندي بر گونه چکد، دست به دیوار گرفتم و بعد کشان کشان خود را بر یک صندلی 
    اي بودم که آرزوي آب را به گور ببرد.... با غمی رسانده، بر روي آن نشستم. مانند تشنه

  ).29: 1327(دانشور، »که کمتر بزند... فشردممیهایم را هسوز سر خود را دست گرفته و شقیقسینه
  و سیاحت گریز. 4-5-3

ها براي تنوع بخشیدن به زندگی خود و گاه براي فرار از شخصیت ي بررسی شده،هادر داستان
اعی به قدري آورند. گاه اوضاع زمان و محیط اجتمها به مسافرت روي میمشکالت و سختی

کند تا گیرد سفر براي دور ماندن از اوضاع نابه سامان تصمیم میتحمل ناپذیر است که  فرد 
مشهود  در داستان پر سفرهاي واقعی و تخیلیر و سامان دهد. نمونه اي از به افکار خود س

وال، رفتن وي به سوسکن به خاطر پیدا کردن است. سفر راجر براي قرض پول به کرن
جز سفرهاي هاي خوانندگی، وندان ماویس و سفر ماویس به دلیل حضور در کالسخویشا

زندگی سرشار از  ایجادو خارج رفتن به  درمورد آرزوي راجر و ماویس و واقعی داستان پر
ا ر سیداشتم تا ماو یداشتم که پول آرزو«نمونه اي از سفر تخیلی این داستان است.   ،آرامش

     گفت: چه خوب اگر ما و  افکار مرا خواند سیماو ییگو ...خارج شومبردارم و از انگلستان 
  ).64: 1384 سن،ی(مات »میبرو زمیعز نیبار با هم به و کی متوانستییم

سفر استاد به اروپا  خورد.هاي سیمین دانشور، نیز سفرهاي واقعی به چشم میدر داستان اشک
دلیل  ،ایران جزو این سفرها هستند. همسر اروپایی استادسفر همسر استاد از اروپا به و متقابالً 

کردم محیط تازه فکر می«. کندازدواج با مرد ایرانی و مهاجرتش به ایران را اینگونه بیان می
ها و بدایع نخواهد گرفت، به خواهم دید با مردمان تازه معاشرت خواهم کرد، دلم از تازگی

م من تصورات عجیبی از ایران داشتم.. شهرت خیام و داشتعالوه من مشرق زمین را دوست می
اختیار وقتی دیدم یک ایرانی در برابر خیلی چیزهاي دیگر مرا چنان افسون کرده بود که بی

  ).31: 1327(دانشور، » زند دل به پایش افکندممیحرف من از عشق 
کند، زیرا این مکتب با تصورات و خیاالت نمی زمان و مکان، امروز و اکنون سیر رمانتیک در

 چون با هنجارهاي جوامع سازگاري ندارد، است. مقصد مشخصی براي خود ندارد ودرگیر خود 
 باد قدرت سیر دارداي است که تا ناکجاآتیزپرترین پرنده ،آرزوي دوري از مبدأ را دارد. خیال

بنابراین هنرمند به دلیل آزردگی  ؛شودممکن میترین امورات در پرتوي خیال ممکنحتّی غیر
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امور مکنون را کشف و خود، ذهن یا سفر جغرافیایی سیر و سلوك  از محیط و در سایۀ آن،
  کند.شهود می

  و شهود کشف. 5-5-3
هایی است که به شیوة مکتب رمانتیسم نوشته داستانگرایی از مشخصات بارز آرمان آرزو و

سرشار از آرزوها و و تک گویی هاي درونی راجر ماویس  گوهاي راجر وو فتگشده است. 
 م،روییم سیکه چگونه با ماو کردمیمجسم م« است که در انتظار و آرزوي آن هستند. بیاناتی

 ۀو تمام عظمت و شکوه آن را به عرصدهد  میرا تعل شیکه او بتواند صدا شهري آن جا،به آن
مدت کوتاه، چه من  يبرا یخواهم بود ول زچییو ب ریفق یکه مدت دانستمی. البته ماوردیوجود ب

 دلمان چهو آن میروز او فرا رسد و ما با هم به جلو برو هک ی. تا وقت..گرفتمیم یخود شغل يبرا
  ).93: 1384 سن،ی(مات » .. ..باشد ما ازآنِ کند آرزو

هایی را در از تخیالت و دوراندیشی ايهاي رمانتیک هالهها نیز بنا به روال داستانداستان اشک
استاد که از کشور اروپایی به ایران آمده است در تخیالت خود وارد فضاي خود دارد. همسر

زنم  من هر وقت موزیک می« کند.را در ذهن مجسم میخوش  ايشود و آیندهخانوادگی می
ض شود پرستار اگر مادرم مری زند. آوخپر می اوافتم و دلم براي اختیار به یاد مادر پیرم میبی

تمنا و آرزو کند که نزدش باشم و دستش دور از من بمیرد، مرا بخواهد  نخواهد داشت و نکند
را بگیرم و نیابد. چشمانش از انتظار بسوزد و مرا نیابد، لبان محتضرش اسم مرا صدا کند و من 

    ).399: 1327(دانشور، » نشنوم
   سخن افسون. 3- 5- 6

لحظات  فیتوص يبرا ،گیرد. نویسندههاي عاشقانه، رابطۀ عاطفی در مرکز قرار میدر داستان
 احساسی و بر ارزش کندیدارد، استفاده م ییباال یکه بار عاطف يزیسحرانگ اناتیحساس از ب

   .دافزاییم عوقای و هاصحنه
کند. راجر از شنیدن احساسات خواننده را بیدار میي نویسنده  کننده، بیان افسونرمان پردر 

  برد.صوت زیباي ماویس و بیان سحرانگیز او لذت می
چه بخواهد با من و سرنوشت من  داشتم او قدرت آن را دارد که آن نیقیمن  قهیدر آن دق.... «

را  اشیکنم و طوق بندگ یزندگ ای رمیرا در قدمش نثار کنم و بم اتمیبکند، من حاضر بودم ح
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از  شیب ز،یاز هر چ شیاو ب ي. صدامیتحمل نما یو تشنگ یخاطرش گرسنگگردن نَهم و به 
  ).82: 1384ماتیسن، (» داشت ریاو در من تأث جانیعشق او و ه

و استفاده از مفرداتی که عشق و دلدادگی را به ی قدرت دانشور در پروراندن مضامین داستان
عالوه آن بچۀ بیچاره چه گناهی  به«...  ها مشهود است.آورد، در جا به جاي اشکارمغان می

، به من چه گناهی شودپدر میگونه بیاي که هنوز به دنیا نیامده و بدینکرده است؟ آن بچه
کرد به حساب چه کسی کرده است؟ دردي را که چنین فرزندي در زندگی تحمل خواهد 

  ).49: 1327(دانشور، » خواهند نوشت؟...
  گیرينتیجه

ها را ها وارد شود، آنخواننده در ذهن و روحیۀ شخصیت ،شودمیادبیات داستانی موجب 
هاي اصلی بگذارد و به قول ارسطو موجب پاالیش روانکاوي کند و خود را به جاي شخصیت

با ها به هراس افتد و تجربه بگیرد. ها شاد شود و از هول و ترس آنذهن شود، از شادي آن
هر دو که  شود، این نتیجه حاصل می، تطبیقیدر حوزة ادبیات هاي صورت گرفته بررسی

ها را هاي درونی شخصیتکشمکشچون گر هستند و داستان جزو آثار رمانتیک و احساسی
ماجراي دلدادگی قهرمانان خود و  شوندشناختی، نیز محسوب میکنند، جزو آثار روانبیان می

شناسی استفاده از اصول روایتدهند. را به زبان ساده و روانِ برگرفته از بافتار جامعه شرح می
    . با وجود کندمیبه خواندن ادامۀ داستان ترغیب  را خوانندهمناسب در هر دو داستان، 

هاي زیادي بین دو داستان وجود دارد از جمله هاي ذاتی داستان کوتاه و رمان، شباهتتفاوت
بر را  هاي محدوديو مکان هاها، شخصیتاینکه ماتیسن در داستان پر مانند داستان اشک

  از فرمول که  داراي پیرنگ قوي هستند گذارد، هر دوبه نمایش میاساس اصول پیرنگ 
دنیاهاي متفاوتی را پیش چشم خواننده کنند و (آغاز، میانه و انجام)، پیروي می شناسیروایت

  گشایند.می
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