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 9مجموعه پیشگفتار

در پی ای که یکی از مجلداتش اکنون در دست شما است مجموعه
اختیارتان  های کوتاه را درای از داستانترجمۀ بخش عمدهآن است که 

هایی است که در اصل به زبان داستان این مجموعه بر دهد. تمرکز قرار 
انگلستان،  شان آمریکا،اند، اعم از اینکه خاستگاهانگلیسی نوشته شده

کانادا باشد یا آفریقای جنوبی،  اسکاتلند، ایرلند، استرالیا، نیوزیلند و 
 هند، جمهوری دومینیکن، کشورهای اروپایی و غیره. 

(، معتقد بود ۰۹۹۱_ ۰۹۱۵نویسندۀ انگلیسی، هربرت ارنست ِبیتس )
کوتاه،  2داستان کوتاه، همانند سینما، زادۀ قرن بیستم است. داستان 

 

 

 

تصرف از منابعی است که در وهایی همراه با دخلن مقدمه ترجمههایی از ایبخش . 9
 .شده است ها ارجاع دادهها بدانپاورقی

که در مجموعۀ حاضر می .  البته همان2 کوتاه از اواسط قرن طور  بینیم، در واقع داستان 
یک قالب  صورتبهاحتمااًل دلیل تأخیر در پیدایش داستان کوتاه نوزدهم زاده شد. 

که تازه در قرن های نوزدهم و ادبی )اینکه فقط کمی زودتر از فیلم خلق شد( این بود 
کوتداستان مکتوِب بیستم مجالت پدید آمدند و امکان انتشار  کردند های  اه را فراهم 

 کرد(. بنگرید به:در مجالت منتشر میهایش را عمدتًا لن پو داستانآ)مثاًل ادگار 
Abrams, M. H. & Harpham, Geoffrey Galt. 5102. A Glossary of Literary 
Terms. 00th edition. Stamford, US: Cengage Learning, pp. 562-6. 



 

 

برخالف رمان و همانند فیلم، روایت را نه با جزئیات مفصل، بلکه با 
بیتس،  به نظر 9برد.پیش می ،اشارات ضمنی و ظریف و نماهایی سریع

سرعت به بخش مهمی شاید به همین دلیل باشد که داستان کوتاه به
حرکت  زنند، تندترتندتر حرف می»از ادبیات آمریکا بدل شد؛ مردم آمریکا 

نویسندۀ ایرلندی، فرنک اوکانر  2«.کنندکنند و ظاهرًا تندتر فکر میمی
الب ق»را داستان کوتاه  افتادهصدای تک(، در کتاب ۰۹۱۱_ ۰۹۱۱)

 (،۰۰۱۹_ ۰۰۱۹) پو لنآ تعبیر ادگاربه 9داند.آمریکا می« هنری ملِی 
کی... اختصار، فشردگی و دورانشتاب این »  8طلبد.را می« چاال

صورت را به 1«داستان کوتاه» ۰۰۱۱و  ۰۰۸۱های ها در دههآمریکایی
زمان در اوایل دهۀ یک قالب ادبِی مستقل آفریدند، گرچه تقریبًا هم

( و نیکالی ۰۰۱۹_ ۰۹۹۹در روسیه هم الکساندر پوشکین ) ۰۰۱۱
هایی را در همین قالب خلق کردند. ( داستان۰۰۵۸_ ۰۰۱۹گوگول )

پرداز داستان کوتاه )کسی که این ژانر ادبی را از سایر نخستین نظریه
لن پو بود. آژانرها متمایز کرد( و چند داستان کوتاه مهم نوشت ادگار 

شان کوتاه هایسندگان آمریکایی نیز بیشتر به داستانبعضی دیگر از نوی
 (۰۰۱۱ _۰۰۱۱های کوتاِه ناتانیل هاثورن )اند: داستانشهره بوده

های کوتاه ، ندارند؛ داستانداغ ننگکمی از رمان معروف او، دست
، شاید به پای رمان «بارتلبی»(، مخصوصًا ۰۰۹۰_ ۰۰۰۹ هرمان ملویل )

اند. هنرمندانه نرسند، اما به همان اندازه ارزنده و ،موبی دیکبرجستۀ او، 
 

 

 

0. H. E. Bates. 0490. The Modern Short Story: A Critical Survey. London: Thomas 
Nelson, p. 50. 
5.  Bates, 0490, p. 95. 
5. O’Conner, Frank. 0465. The Lonely Voice: A Study of the Short Story. London: 
Macmillan, p. 05. 
9  . Kennedy, J. Gerald. 0442. Modern American Short Story Sequences. Cambridge: 
Cambridge University Press, p. xiv. 
2   . short story 



 
 

 
 
 

 9                                                                                                            مجموعهپیشگفتار 

 

کوتاه استیون کرین )داستان نشان اندازۀ رمان او، ( به۰۹۱۱_ ۰۰۹۰های 
کوتاه )و نیز ُرمانکاند. داستان، معروفسرخ دلیری های( هنری های 

ترین ( از نظر بسیاری از منتقدان در زمرۀ مهم۰۹۰۱_ ۰۰۱۱جیمز )
های کوتاه روند. مجموعه داستانشمار میی او بهدستاوردهای ادب
ترین اثر او مهم واینزبرگ، اوهایو( با عنوان ۰۹۱۰_ ۰۰۹۱شروود اندرسن )
اندازۀ ( به۰۹۱۰_ ۰۰۹۹های کوتاه ارنست همینگوی )است. داستان

های او ارزشمندند. در اواسط قرن بیستم، نویسندگانی همچون رمان
ترین ( موفق۸۱۱۰_ ۰۹۱۹( و یودورا ولتی )۰۹۱۱_ ۰۹۸۵فالنری اوکانر )

ها از دونالد از آن  آثارشان را در قالب داستان کوتاه خلق کردند. متأخرتر
کارور )۰۹۰۹_ ۰۹۱۰بارتلمی ) توان نام برد ( می۰۹۰۰_ ۰۹۱۰( و ریموند 
 9ند.اهترین آثارشان را در قالب داستان کوتاه عرضه کردکه اصلی

اش امروزی ه پیش از آنکه در ایاالت متحدۀ آمریکا به قالبداستان کوتا
  هایداستانهایی مخصوصًا در قالب درآید در اروپا و خاورمیانه هم پیشینه

(، ۰۱۹۵_ ۰۱۰۱نوشتۀ جووانی بوکاچیو ) دکامرون  9داشت:  2تودرتو
 

 

 

0.  Scofield, Martin. 5115. The Cambridge Introduction to the American Short 
Story. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 0-5. 
5.  frame story 

کهن قالبها از دورهتوان گفت تقریبًا در میان همۀ ملتمی.  9 های های بسیار 
( یعنی داستانی دارای نکتۀ اخالقی که fable) حکایتاند: داستانی کوتاه رواج داشته

( anecdote) قصهاند، ای، گیاهان و غیرههایش معمواًل حیوان، موجودات اسطورهشخصیت
 َمَتلشخص یا رخداد خاص که نکتۀ لطیفی دربردارد، یعنی داستانی کوتاه دربارۀ یک 

(fairy taleیعنی داستانی دربارۀ موجودات افسانه ) ،اسطورهای مثل پریان (myth یعنی )
که نقش مهمی ای همچون خدایان یا ابرانسانروایتی عامیانه دربارۀ موجودات افسانه ها 

های هایی عامیانه دربارۀ انسان( یعنی داستانlegend) افسانهدر یک فرهنگ دارند، و 



 

 

 هایداستان (، و۰۱۱۱_ ۰۱۱۱نوشتۀ جفری چاسر ) های کنتربریحکایت
 9)که خاستگاهش ایراِن قرن هشتم یا دهم میالدی بود هزار و یک شب

لن پو و هاثورن از طریق ترجمۀ انگلیسی آن در قرن هجدهم با آو ادگار 
ها، در خود آمریکا هم کسانی در دهۀ این اثر آشنا بودند(. عالوه بر این

 هایداستانساز های کوتاه را نوشتند و زمینهنخستین داستان ۰۰۸۱
( مجموعه ۰۰۵۹_ ۰۹۰۱) کوتاه امروزی شدند: واشینگتن ایروینگ

منتشر کرد با عنوان  ۰۰۸۱_ ۰۰۰۹های های کوتاهی را در سالداستان
ترین که مشتمل بر بعضی از مهم مسّودۀ حضرت آقای جفری کرِیان

اسلیپی  افسانۀ»و « ریپ وان وینکل»های کوتاه آمریکایی است: داستان
های ایروینگ ریشه حکایات و داستان«(. سرفسانۀ سوار بیا»)یا « هالو

« ریپ وان وینکل»اند؛ مثاًل های محّلی آلمانی داشتهدر افسانه
« افسانۀ اسلیپی هالو»نوشتۀ گریم و « پتر کالوِس بزچران»گرفته از الهام

نوشتۀ بورگر است. این دو داستان را سر « شکارچی وحشی»متأثر از 
ه از قضا از دوستان ایروینگ هم بود( به انگلیسی والتر اسکات )ک

بریتانیایی  تأثیر رمانتیسم آلمانی ولن پو هم تحتآترجمه کرده بود. ادگار 
 2( را خوانده بود.۰۰۸۸_ ۰۹۹۱قرار داشت: او آثار ارنست هوفمان )

 

 

 

شمار ای قالب امروزِی داستان کوتاه بههها و حکایات پیشینهگذشته. این قبیل قصه
 روند.می

را پیش از دورۀ هخامنشی و در  هزار و یک شبمحققان خاستگاه اصلِی بعضی از .  9
هایی به آن اضافه شد. دانند و معتقدند بعدها در ایران باستان هم داستانهند می

ها پیش از حملۀ اسکندر به ایران به فارسی باستان ترجمه شده بودند ظاهرًا این داستان
م از میان و در حدود قرن هشتم از زبان پهلوی به عربی برگردانده شدند )و اصل پهلوی ه

های دیگری هم به این مجموعه  افزوده شدند. رفت(. در قرن دهم، در عراق، داستان
 بنگرید به:

Irwin, Robert. 0449. The Arabian Nights: A Companion. London: Allen Lane, p. 94. 
5  .  Scofield 5115, p. 5. 


