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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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Abstract 

Comparative literature is a branch of literary study that discusses the similarities 
and differences between different works across nations. Due to common 
intellectual concerns and similar cultural contexts in different societies, authors 
produce texts that, in addition to differences, have similar contexts. The present 
study examines the short story written by Simin Daneshvar (Iranian) and the novel 
by Per Mathisen (English) with regard to the components of Romanticism. The 
present paper is an analytical-descriptive method and the use of library resources. 
The main factor made the events of the both stories is love. The writers made the 
first characters of their stories choose one choice between love and lust.  Roger's 
lustful love leads to his suicide in the novel “The Feather” ; however,  in the short 
story of “Tears”, the female student reasonably gives up love. On my opinion, 
Both stories have used a kind of narration to introduce the characters, and despite 
some inherent differences in the form, they are similar in terms of romantic 
texture. 
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