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چکیده
در عنصر مهمترین حوادثپیششخصیت استبرد مناسبات.داستان تبیین رو، این از

بهرهشخصیت با اثر یک در نظریهپردازي الگوهاي از درمی،پردازانگیري را پژوهشگران تواند
سازد رهنمون آن نویسندة ذهنی ساختار مبناي بر اثر یک درونی مبانی ا.رهیافت نظر اساس یلینبر

بهنویس،غناییداستاندرلریشوبالد دنده شخصیتروافکار داردتوجهانی ویژه اینپیرنگوهی
شخصیتهاداستان ذهنی درگیري و کنش حاصل روشنبیشتر معلولی و علی حوادث تا ؛هاست

شیوه شخصیتبنابراین مناسبات و غناییها کوتاه داستان در است.ها،داستانبقیۀباپردازي متفاوت
اساس، این سریر«مجموعۀاز»المجنون«هکوتاداستاندوبر نویسندگی»12موت کنفانیغسبه ان

سرخ«و آستارایک در مجموعۀ»پوست خیابان«از همان از قلم»هادوباره نجديبه آنبیژن کهاز جا
پ فراهاشخصیتةدیچیاحساسات در نحوییگوداستانندیرا رعانینماديبه بدون گاه ومتقدتیو

میکندمینایبزمانیرخّأت الگوي، براساس گیرد.بالدتواند قرار تحلیل مورد منظورشویلر همین ،به
توصیفیمقالهاین روش بر تکیه شخصیتتحلیلیـبا عنصر تطبیقی بررسی کوتاهبه داستان دو این در

پژوهش. نتایجاستپرداخته میاین استفادهنشان با نویسنده دو هر توسطانحدهد زمان راف
کنشکردنانهعراشوهاخصیتش بر پیرنگ تکیۀ و آنها شخصیتلحن ذهنی منحنیهاي و ها

سوررئال فضائی در آنها درونیاتقصد،احساسات و ذهنیات داستانشخصیتواگرایی دارند؛هاي را
داستانالبته در سرخ«شعروارگی آستارایک در است،»پوست غالب داستانام،بیشتر در »المجنون«ا

شخصیت عاطفی محسوسمنحنی میها نظر به رسد.تر
واژه غنایی،:هاکلید کوتاه شویلر،ایلینداستان کنفانی،خصیتشبالد غسان نجدي، بیژن
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1 .مهمقد
گفته قدرت قلمرو در آغاز همان از ادبیات در موجود متن است؛هر پیشین متون و ها

کهنظریه معتقدند معاصر خواند«پردازان مجموعهعمل با ارتباط در متن هر متنین روابط از اي
است روابط همین کشف به منوط متن آن معناي کشف و کردن تفسیر که ,Allen(»است 2000:

اساس)1 این بر پدیده«؛ به تبدیل میادبیات کلیتی و جهانی وحدتیاي از آن اجزاي که شود
انسجامیاندام و برخوردارندوار شاخه.)13: 1389نی،(انوشیروا»یگانه از ادبییکی اتادبیات،هاي

کهتطبیقی آن،است گستردة معناي یک«در ازاز و کشورها مرزهاي وراي در ادبیات مطالعۀ سو
حوزه سایر و ادبیات میان ارتباط مطالعۀ بشريدیگرسو دانش ,Remak(»هاي شمار)1 :1961 به

ادبی. زمینهرودمی در تحقیق است.تطباتهاي متعدد و گسترده بسیار آنیقی از ازبرخی عبارتند ها
ملّ دیگر ادبیات بر آنها تأثیر و نویسندگان سرگذشت یاتبررسی اثر یک خارجی منابع مطالعۀ ها،

غیره و دیگر ملت ادبیات در ملت یک تصویر .)225: 1389منظم،(نظرينویسنده،
گونه از ادبی،یک کهکوتاهداستانهاي بهاست محتوا و شکل نظر پدیدهاز از مستقیم هايطور

می مایه سیاسی و ژاجتماعی هر از بهتر و میگیرد دیگري شخصیتانر کمک با وتواند خاص هاي
شیوه از شخصیتاستفاده مناهاي مدرن، نماید.پردازي بازگو را جامعه و فرد بهسبات موضوع این

می ویژه موقعیتی کوتاه وداستان گستردهبخشد را کارش میدامنۀ کند.تر
گونه غنایی کوتاه داستانداستان اصلی شخصیت افکار و احساسات تصویرگر که است ادبی اي

و می«است مطرح اصلی شخصیت بر تأثیرگذاري میزان براساس آن صۀشود. مشخّرویدادهاي
داستان این نمادیناصلی است.ها آن اینعالوهبودن ب،بر آن تداعییشکارکرد خاطرهتر و انگیزکننده

است پیچیدگی و ابهام داراي بودن چندضلعی دلیل به ).1: 1397(عبدي،»و
نظر حیطۀیهازجمه در غناییپردازان کوتاه بالدشویلر«داستان که»ایلین مقالهاست بادر اي

غناییتاریخچه«عنوان کوتاه داستان از ب»اي و شرح را نظریه داد.این داستانازسط هدف او نظر
از بالواسطه تصویري دادن دست به غنایی استکوتاه اصلی شخضیت احساسات و (پاینده،افکار

دیگر.)66: 1391 زمینهداستان،سواز از یکی داستانینویسی ادبیات نزدیکی باعث که است هایی
مختلف عوامل که شده یکدیگر به فارسی و مشتركعربی فرهنگیو تاجتماعی، اریخیو

بودهزمینه ارتباط این مطالعۀاست.ساز به پژوهش این رو، این دیدگاهاز از شخصیت عنصر
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کوتاه داستان دو در واغس»المجنون«بالدشویلر کنفانی آستارا«ن در سرخپوست بیژن»یک
پرداخته است.نجدي

مسئله1-1 . بیان
گسترهد معموالً کوتاه سويااستان و داردنذهياهیمحدود امبنا از شعرهمانثیحنیو با قدر
حماسهییغنا با رمان که دارد افکار. مشابهت و احساسات تصویرگر غنایی کوتاه داستان

و است داستان اصلی اصلی«شخصیت شخصیت بر تأثیرگذاري میزان براساس آن رویدادهاي
می داستانشود. مشخّمطرح این اصلی نمادینصۀ آنها اینعالوهاست.بودن آن،بر کارکرد

تداعی خاطرهبیشتر و استکننده پیچیدگی و ابهام داراي بودن چندضلعی دلیل به و است »انگیز
شخصیتشیوه. )1: 1397(عبدي، متعدهاي داستان در است. پردازي توس«د با ابعادنویسنده به ل

معرّ خواننده به را او شخصیت نفیمختلف به داستان جریان در داستانۀقطو پایان و اوج
می سماحۀ،»کندراهنمایی .)32: 1999(کامل

نظریهبا ازجمله شویلر، استلد معتقد حوزه این غناکی«کهپردازان خوب لزوماًییداستان
داستانمۀه داردیعناصر آناام،را پدر کهباورومتعارفرنگیاز مبناپذیر وعلّۀرابطيبر ت

روشنیِمعلول فرجامکامالً میقطعیو ،»ستینيخبر،ردیگیشکل داستان. )1391:70(پاینده - در

خاص، شگردهایی کمک به غنایی کوتاه پهاي متناقضشخصدهیچیاحساسات فرایتو در ندیها
نحوییگوداستان رعانینماديبه بدون گاه تتقدتیو و بخّأم با. شودمیانیر مخاطب بنابراین

شخصشودمیجهموایعاطفیمنحنکی متیکه احساساتش فرود و فراز در را وندیبیداستان
داستان«کند.یمركد بازاین پایانی آنها در اصلی شخصیت سرنوشت و میدارند باقی مبهم -ها

لذاماند می؛ داستان با همراهی براي بیشتري مجال خواننده اعتقاد)338: 2003(برنس،»یابدذهن . به
م شخصیتترینهمشویلر داستانشگردهاي شاملپردازي غنایی شعروارگیوپریشیزمانکوتاه

اثرگذاري زمان زمانی، استحالۀ با نویسنده شخصدادهایرواست. بنابراین ذهن بازتابهاتیبر را
(شعروارگی) شخمی شعري عناصر کمک با و داستانهاتیصدهد هیأتي در یموجوداترا

چنب در میمتناقضاحساساترةگرفتار ,Baldeshwilerدهدجلوه 1994: 231)(.

تطبیقی بررسی به پژوهش این شخصیتدر از»المجنون«کوتاهداستاندرعنصر
سریر«مجموعۀ و»12موت کنفانی غسان سرخ«از آستارایک در مجموعۀ»پوست دوباره«از

خیابان همان نجدي»هااز بیژن میاز بهاگرکوتاهداستاندوشود. اینپرداخته لحاظچه
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می نظر به متفاوت همامرسند،صوري بنیانی داراي روشبستها حاصل که دواند هر مشترك
شخصیتنویسنده استدر کنفانیهنرنمایی.پردازي و ونجدي افکار تصویرکشیدن به در
درونیکشمکش اصلیشخصیتهاي هرهاي درکه خاص اجتماعی تیپ از نمادي کدام

میايبرهه محسوب مجموعه یک از افرادي قدرت تزلل شکستن،شونداز طریق منطقاز
میاتّزمان کهافتدفاق دخالتی تنها نویسندهو میدو اعمال روند این نوبتنکندر رعایت د،

شخصیت درون فروخفتۀ صداي انعکاس ترتیب.هاستدر این اثر،به دو بیشترِهر
شویلرهايویژگی بالد دالگوي هستند.ااررا

چنی مشابهتوجود یکن از فقدانهایی و تطبیقیپژوهشیسو بررسی به شخصیتکه عنصر
کنفانیداستاندر و نجدي کوتاه بالدشویلرهاي نظریه بر تکیه نگارندگانبپردازد،با دیگرسو، از

داشت آن بر موضوعبهتارا این در توصیفیتحقیق روش بر تکیه بپردازند–با . تحلیلی

پژوهش. پرسش1-2 هاي
بدهد: پاسخ زیر سؤاالت به موضوع این بررسی با تا است آن بر حاضر پژوهش

مؤلّفه- داستانعنصرهايمهمترین دو در بالدشویلر نظریه اساس بر و»المجنون«شخصیت
سرخ« آستاریک در است؟»اپوست کدام

عاطفی- داستانمنحنی دو از یک کدام سرخ«و»المجنون«در آستاریک در »اپوست
است؟ملموس تر

کدام- درلحن نویسنده دو از داستانیک غناییهااین کوتاه داستان بالدشویلربه ایلین که
کند، می است؟نزدیکمطرح تر

1-3 .اهم و تحقیقتیضرورت
روابط بررسی به تطبیقی ادبیات که جایی آن ملّتاز ادبیات میان فرهنگی و هايتاریخی

می ادبیپردازد،مختلف مناسبات و روابط در ملّتحقیق آتات سبب مبادالتها با شنایی
آن ادبی و میفکري افزونها و اینشود فراهمبر خود ادبیات شناخت براي بستري که

میمی یاري ملل دیگر به خود ادبیات شناساندن به مبنا،رساند. کند، همین موضوعاتبر از
بررسی مطالعۀدرخور عرصه این داستاندر کشفجهان و فارسی و عربی مناسباتهاي
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آنفرهنگی در و.استموجود سیاسی اجتماعی، فرهنگی، مسائل در ریشه رفتارها این
عرب میان مشترك آنتاریخی مطالعۀ و دارد ایرانیان و دوها این پنهان زوایاي شناخت در ها

می کمک ما به .ندکفرهنگ
د سویی گونهاستااز عنوان به تحون دچار ادبی واي شده معاصر قرن در ویژه به زیادي الت

ک گونۀداستان از نوعی عنوان به غنایی ادبیاتوتاه در مدرن کهادبی یافته نمود نیز عربی و فارسی
براي آن، است.بررسی ضروري شرق غربو جهان میان ادبی تبادل شناخت

پژوهشۀپیشین. 1-4
پتا وشخصیتحوزةدرايگستردههايژوهشکنون داستانپردازي دیگر نجديعناصر هاي

ارزشمندي آمدهمقاالت در تحریر رشته مناسباتام،اندبه بررسی به آنها از یک هیچ ا
توجشخصیت با نپرداختهپردازي بالدشویلر ایلین نظریۀ به جملهاند.ه یخوانش«مقالۀاز

داستانرمانتی از نجديهاسیستی بیژن کوتاه مکتب»ي پژوهشی مجلۀ ندر که ادبی بههاي ویسندگان
یافته دست نتیجه مؤلّانداین میان از نجدي طبیعتفهکه به بیشتر رمانتیسم، مکتب گرایی،هاي

گذشته نعشق، و اندوه داشتهگرایی، توجه رؤیا به گریز دیگران(فروزندهاستاامیدي، این.)1397،و
تأاشارهمقاله به شیوهاي تبیین در پیرنگ یا زمان شخصیتثیر ندار. مقالۀهاي بر«پردازي درآمدي

نجدي بیژن فراداستانی مجلۀ»تمهیدات معاصر«پژوهشیدر پارسی میکه»ادبیات نشان دهدنتیجه
چون شگردهایی با تمهیدآش«نجدي نامربوطتعلیل«،»توصیف«،»کارکردن درهم«و»هاي

فانتاستیکجهانآمیختن و رئالیسکوشیده»واقعی نویسان داستان ترفندهاي بر سعیاست که ت
داستان باورپذیرکردن بکشدهادر بطالن خط نیز،.)1393(پارسا،دارند، پژوهش واین شگردها

شخصیت توجمناسبات با را بالدشویلرپردازي ایلین نظر به مؤلّفهه شامل منحنیکه مانند هایی
است، است.عاطفی نداده قرار مطالعه مورد

کنفانی غسان متعدپژوهشدربارة شده،هاي انجام پامدي پژوهشی کنون تا مطالعها یرامون
داستان بین برتطبیقی تکیه با نیز و نجدي و کنفانی نشدههاي نگاشته بالدشویلر ایلین ازاست.نظر

دربارهپژوهشجمله حاضر ال«کتابکنفانیهاي الفلسطینیهجمالیات که»شخصیه نویسندةاست
حمود«،آن شخصیتبه،»ماجده کنفانیبررسی آثار شناسیهاي زیبایی دیدگاه تاسپرداختهاز

شخصیت)2005(ماجده، شگردهاي به توجهی داستان. نویسنده به نگاه با نداردپردازي غنایی .هاي
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شخصی«مقالۀ شیوهبررسی و شخصیتت رمانهاي در حیفاپردازي إلی لسانفصل«در»عائد نامۀ
مذکورشخصیتنویسندگانکه»مبین رمان وراهاي ایستا اصلی، و فرعی شخصیت قالب در
شخصیتپ شیوة و منفی، و مثبت و گفتار) بررسیویا (کنش، غیرمستقیم و مستقیم پردازي

دیگران،اندکرده و زماموضوعاتیالبته.)1395(حیدري یا پیرنگ شیوهمانند این در بررسین ها
داستان«است. مقالۀنشده و دا داستان در عاطفه عنصر غسمقایسۀ کنفانیهاي مجلۀ»ان در
العربیۀ« للغۀ اإلیرانیۀ العلمیۀ مقایسهبکه»الجمعیۀ و وۀبررسی ترس خشم، رغبت، عاطفه، انواع

کیفی لحاظ از نحوطرب و کمی داسة، اثر دو دراین آنها شدهتانیکاربرد داده استاختصاص
دیگران، و .)1393(نصیري

تأم میبا آشکار حقیقت این آثار، این در کهل تطبیقیگردد بررسی به که پژوهشی کنون تا
داستانمناسبات دو در سرخ«و»المجنون«شخصیت آستارایک در توج»پوست نظریۀبا به ه

نشده نگاشته بپردازد، شایداستبالدشویلر پژوهشیاو نخستین مقاله شگردهايباشدین منظر از که
داستانشخصیت تطبیقی بررسی به شویلر بالد نجديپردازي و کنفانی کوتاه پردازد.میهاي

شخصیت-2 *بالدشویلرایلینظریۀنوپردازيمناسبات

شخصیت مناسبات بهرهتبیین با اثر یک در الگوهايپردازي و عقاید افکار، از گیري
میظریهن ذهنیپردازان ساختار مبناي بر اثر یک درونی مبانی رهیافت در را پژوهشگران تواند

میان این سازد. در رهنمون آن شویلر،نویسندة بالد نظریه-ایلین و منتقد عنوان داستانبه -پرداز

گام-نویسی مناسب، داستانی تعامالت و روابط ارائۀ جهتبا در را استواري دنیهاي ايکشف
برداشته نویسنده است.ذهنی

سال منتقدي1921در مقاله، در بالدشویلر ایلین نام عنوانبه با داستانتاریخچه«اي از اي
غنایی کلّ»کوتاه گروه دو به را رواروایت یعنی کری تقسیم غنایی روایت و حماسی د. دریت

بیروایت رویدادهاي بالدشویلر نظر از حماسی اهاي مهمتر شخصیترونی دورنی افکار هاستز
این نویسنده اصلی کوشش گونهو به را داستان پیرنگ که متقاعداست واي ببرد پیش کننده

شکلهاشخصیت پروراندنبراي و رخدادها میگیري آفریده داستان، نظر مورد امطرح اشوند،
تال نویسنده غنایی کوتاه داستان میدر وش احساسات از روشن تصویري شخصیتکند هاافکار

*. Eileen Baldeshwiler
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بگذارد خواننده اختیار مندر به رویدادها نمایش نگرشو در حوادث تأثیر بازگویی هايظور
است.شخصیت داستان هاي

شخصیت خدمت در داستان حوادث سخن، دیگر هدفبه و هستند تأثیرها نمایش بیشتر
شکل در شخصیتحوادث است.گیري داستان هاي

توج اهمبا به عنیه آشنات غنایی، داستان در شخصیت ضروريصر عنصر، این مفهوم با یی
گفته آن تعریف در که وقای«اند:است در که است کسی هر یاشخصیت مثبت نقش داستان ع

داشته همچنین)67: 2009(القاضی،»باشدمنفی فرد«و واقعیشخصیت، یا خیالی کهي است
نمایش یا داستان میرخدادها او حول ب)65: 1974(وهبه،»چرخدنامه نقش د. دربارة آن رسزاي

داستان گفتهتکوین این: «اندنویسی زیرا است؛ داستان در نوآوري عامل بارزترین شخصیت،
شده باعث تکعنصر آن از داستان چندصداییاست به و کرده عدول خود کالسیک صدایی

کندشخصیت پیدا گرایش م)44: 2011(عبدالمحسن،»ها تعریف. از این برمیجموع چنین کهها آید
قص تمامیت که است عنصري میشخصیت آن محور بر جداله رخدادها، دگرگونی و ها،چرخد

مقد میطرح، شکل شخصیت دگرگونی اثر در عوامل سایر و گیرد.مه
شخصیت چنین حوزخلق در خواننده براي که جلوهةهایی واقعی افراد مثل تقریباً داستان

شخصیتکمی میپردازيند، معرّشود. روشگفته میهاي خالصه زیر موارد در شخصیت - فی

و. 1«شود:  گرفتن گاز لب زدن، چشمک جویدن، (ناخن جسمانی اعمال طریق از. 2)غیرهاز
کالم تکیه ویژگی. 3طریق از استفاده شخصیتبا رفتاري عادات ذکر یعنی شخصیت مثل،هاي
شهوت بدبپرخوري، دائمرانی، بزدلیینی، بودن، وتکب،الخمر جسمی. 4غیرهر ظواهر از استفاده

بی الغر، چاق، بلند، (کوتاه، ومانند اندام خوش .)86:1390(بیشاپ،»غیرهقواره،

این به داردکهنظر گشوده یا باز پایانی بالدشویلر نظر از غنایی کوتاه فرجام،داستان
میشخصیت باقی مبهم خها و نمیماند ببرواننده پی قطعیت با روشدتواند چه اصلی شخصیت
مس است؛و برگزیده داستان پایان در تحولکی به بیشتر بالدشویلر شخصیتزیرا درونی هاالت
میهم داستانگمت خالف بر سویی بیرونی. از اتفاقات و حوادث تا زبانیارد که حماسی هاي

ن از غنایی داستان در دارند، بالدشویلررئالیستی شخصیتگاه استفادهها، شعرگونه دارندزبانی
کند می برخورد موضوعاتی با دائماً خواننده و است بدیعی و لفظی صنایع کارگیري به حاصل که
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شفّ صورت به هماکه این و نشده بیان استاف داستان یک بودن غنایی ویژگی (ر. ك. پایندهن
،1391:67-69(.

ا دیگر موضوعاتییکی میز مطرح بالدشویلر اوکه نظر است. از غنایی داستان در پیرنگ کند،
نزدیک»چخوف«هايداستان بودن غنایی استبه داستانتر در پیرنگ یا طرح زیرا متعارفه؛ او اي
رابطۀبدین؛نیست داستان، رویدادهاي که فرجامعلّمعنی که روشن کامالً معلولی و وی شفاف ی

داشته نقطعی هالهاشند، در داستان و میدارند پایان ابهام از Baldeshwiler)یابداي ,1994: 41-231)

شخصیت خدمت در نیز پیرنگ رو این گرفتهاز شکل است.ها
شد است معتقد وبالدشویلر شده حاصل عناصر کمترین با غنایی داستان در احساسات ت

تشخصیت از نمادین طور به داستان روایت در زمها شوند؛رتیب می منحرف حوادث، روانی این از
اهم غنایی داستان در پریشی داردیزمان فراوانی شویلرهمچنین.ت نظر بودن«از عمدتاًداستانغنایی
اتّ راوي که است لحنی د. بنابراین)231(همان،کندمیخاذحاصل کانونوقتی طریق از شدنیاستان

دربار خاصیکشخصیت عاةاحساسات طریقبحران از یا دیگران با او شخصی روابط از ناشی طفی
و تجربه موضوکاویدن از فردي رخپنداشت معیآن،دهدمیعی لحن که گفت باید عملگاه در نی

شده اتخاذ داستان کردن صبغه»استروایت که شود همراه صناعاتی با لحن آن بردن کار به اياگر
دار مورد،دشعري زمرةداستان در ،گنجدمیغناییهايستاندانظر .)1391:70(پاینده
میشویلربالدایلین غنایی کوتاه داستان هدف هدف«گوید:دربارة غنایی، داستان نهاییدر
ذهنی،افکار و استشخصیتها،تاحساسات بنابراینداستان داستان؛ گونه این در ،هاپیرنگ
آنهاستشخصیتکنش درونی کشکمش و شویلرریتمحو.)71: همان(»ها بازتابالگوي

ذهنی بر نشانشخصیتترویدادها و بشخصیتدادنها درهها گرفتار موجوداتی صورت
متناقضةنبرچ استاحساسات ازوينابراینب.متمرکز تحقّشگردچنداستفاده براي اینرا ق

معرّ محوري میاصل کند. فی
می مؤلّبنابراین کلی طور به گفت یکفهتوان نظراتهاي اساس بر غنایی، کوتاه داستان

می نمود زیر عناصر در باز1یابد: بالدشویلر داستان2) پیرنگ عاطفی و3) منحنی ) نمادها
شخصیت) چالش4هانشانه فکري ذهنی5هاهاي و رؤیاگونه .) تصویرسازي
پژوهش،در مطالعاین به بالدشویلر نظریات بر تکیه شخصیتۀبا مناسباتوعنصر

میکوتاهداستاندودرپردازيشخصیت نجدي و پردازیم.کنفانی
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داستاندرون- 3 کنفانی»المجنون«هايمایۀ سرخ«وغسان آستارایک در نجدي»پوست بیژن
کنفانی در1936آوریل19درغسان اشغالی،،»عکا«م، فلسطین در جهانشهري به دیده

ضدصهیونیستة. مبارزگشود بر تلخینیفلسطها و مهمترین از اوها زندگی رویدادهاي ترین
چندبود بسترۀماه. تبعید تلخ محیط این و شد بدل دائمی تبعید به دراوآنها اکثرلیه

فراهمهايداستان را داستان1961سالدرانغس.آوردوي پنجاه و دویست میان از نویسم،
جایز بهاوةعرب، را عرب کوتاه داستان حوزة»نفانیک«آورد. دستل تواناي نویسندگان از ،

و فلسطین ازاجتماعی دور به تأثیرگذارش آثار که بود عربی داستانی شعارزدگی،ادبیات
دربارة را عمیقی میمفاهیم بیان گونهزندگی به کهکنند رماناي معاصريهیچ عرب نویس

مملّۀفاجعنتوانسته شکل به را فلسطین وثّؤت غسقدرتمنرتر از حوزدتر و قالب در کنفانی ةان
تصوادب به داستانی داستانبکشدرییات عنوان. تمامی با کتابی در او کوتاه »هاهقص«هاي

شدهجمع سال،آوري در ترجمه1393که فارسی به امامی ستاندا.استهدکرغالمرضا
داستان»المجنون« مجموعه س«هاياز رقمموت کودکی»12ریر سرگذشت که، است دیوانه

را او شخصیتنویسنده کوچکیدر پیوستۀسگ حوادث با که کرده ترسیم خواننده براي
م گشتهتلخی مأیوس و ناامید و بوده اواست.واجه تلخ حوادث دیوانهآن کودکی به تبدیل را
وکهکرده است خوشنود و خرسند گوشهاکنون خود، روزبراي هر بور پسرکی و برگزیده اي
غذابر میآوردمیایش را او روایت شنود.و

نویسندبیژن درايهنجدي سبک درصاحب نویسندگی متول1320ّآبان24عرصه خاش ددر
داستان پیشگامان از میشد. وي شمار به ایران در مدرن پست درداستانکهرودنویسی دوهایش

واقع وسبک یافتهگراییفراواقعگرایی داندنگارش این. نجدي که است شاعرانه لطیفو زبانی اراي
داستان در را شاعرانه میزبان کار به نیز اتّنویسی و دیگرانبرد از را او کار که است چیزي این فاقاً

می داستانمتمایز در تشبیه و استعاره بردن کار ویژگیکند. به از استنویسی، خاصنجدي .هاي
سرخی«داستان آستاراک در او»پوست مجموعۀ، از داستان همان«لین از »هاخیاباندوباره

نجدي مرگ از پس که شد.است مرتضیمنتشر گفتار با میداستان شخصشودآغاز یکه
میروان نظر به معتاد و میپریش راوي به و سرخرسد قهوهگوید در آستاراخانهپوستی در اي
حملۀسرخاست،دیده از مرتضی براي اینهگفتسرزمینشانبهاهآمریکاییپوست و کهاست

می معجونی در را مردةشان اجساد اجسریختهآنها آن و کوچکاند دستشان کف اندازه به اد
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اواند.شده و است راوي نزد معجون آن میاکنون مرتضی مرگ از خبر بعد سال راويدهد.نه
م پروانه نام به دیگري فرد اویاز براي را مطالب این که سد.بنویخواهد

شخصیت-4 درمناسبات نظریۀپردازي اساس بر کوتاه داستان بالدشویلردو
آن اساس نظریاتبر از بالدشویلر«چه بررسی»ایلین به اکنون دادیم، ارائه پژوهش این در

داستان دو در شخصیت عنصر سرخ«و»کنفانیانغس«از»المجنون«تطبیقی دریک پوست
نج«از»آستارا می»ديبیژن بالدشویلر نظریۀ بر تکیه کلّپردازیم.با طور نویسندهبه دو هر ی

مؤلّ این با نظر مورد داستان دو در را شخصیت دادهفهعنصر ارائه اند:ها

زمانی. 4-1 ترتیب از راوي نمادین انحراف
داستان پدر داستان زمانی ترتیب به داستان راوي غالباً دارند تقلیدي اساس که بندايهایی

ام نمااست، انحراف بالدشویلر، نظر طبق ویژگیا از یکی زمانی ترتیب از کوتاهدین داستان هاي
داستان قالب بنابراین است؛ غوطهغنایی از خارج غنایی استهاي آن وراي و زمان در بودن ور

Baldeshwiler, 1994: 41-231)(
کلّ طور زمانبه اندازهی معناي منظّبه آنگیري وضعیتم رچه گذشته خاص ازهاي ا

می جدا ما کنونی کهکند؛وضعیت است ساختاردهنده مفهومی داراي دلیل این بین«به روابط
میوضعیت نشان را وضعیت آن تغییرات و ویژه وودهدهاي تشابه از ما شناخت بر
وضعیتتفاوت میان خاص استهاي متّکی متفاوت ,Toolan(»هاي 2001: 42(.

هم به نظمهرگونه زمانخوردن وقایع چینش و بیان ترتیب می*پریشیدر کهنامیده شود
و است غنایی کوتاه داستان در مهم عناصر از گذشتهیکی کلّی نوع دو آیندهنگربه نگرو

می Allan(شودتقسیم Powell, 1990: گذشته. )37 نوع عقبدر نوعی زمانگردنگر، به نسبت
میتقویمی گذشتهصورت به میگیرد. روایت باز داستان در واقعهاي و رخگردد قبالً که اي
میداده بیان متن در بعداً میاست، پیشی سخن زمان بر داستان زمان حالتی چنین گیرد. شود. در

* Anachronies
† Analepsis
‡ Prolepsis
§ flash back
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(الف) نوعی« الف) بیایند، پ، (ب، صورت به متن ترتیب پ) در ب، (الف، رخدادهاي اگر
زمانی ,Rimmon–Kenan(»استبازگشت 2002: آینده. )46 نوع ودر پرش نوعی نگر،

می*جلوروي صورت تقویمی زمان به واقعهنسبت و ندادهگیرد رخ هنوز که قبلاي است،
اولیۀکازاین رخدادهاي میه نقل شود، بیان مکانآن نقل داستان آیندة به روایت گردد. گویی
ب،«کند. می (الف، رخدادهاي (پ) اگر ب) بیایند، الف، (پ، صورت به متن ترتیب پ) در

است زمانی بازگشت ,Genette(»نوعی 1980: 33(.
داستان کوتاهدر است: غنایی،هاي برقرار ذهن و ساعت میان واقعی گذشت«تقابلی ساعت،

می مداوم نظم با را می،سنجدزمان روز یک درازاي به را ساعت یک گاه ذهن، وولی یکنمایاند
ساعت یک طول به را می. روز هم در حال و گذشته ذهن، در خاطرههمچنین ناگاه ازآمیزند، اي

می یاد به را گذشتهکودکی به زمانی نظر از که تعلّآوریم دور خاطره،اي ذهن، در ولی دارد، ق
لحظبی در و زنده میۀدرنگ تجربه بار دیگر .)109: 1381(می،»شودبازگشت،

دو هر سرخ«و»مجنون«داستاندر آستارایک در و»پوست حوادث بیان از داستان راوي
مکرّ طور به خواننده و کند می خودداري زمانی ترتیب اساس بر دروقایع زمان پرش با ر

میصحنه مواجه داستان مختلف زمانشودهاي این ذکه درگیري تابع شخصیتپریشی هنی
کنش و اوست؛داستان همانهاي نویسندةگزیرا بالدشویلر نظریۀ اساس بر گذشت که ونه

درگیريداس درونی عوامل به بیشتر غنایی کوتاه شخصیتتان ذهنی توجهاي دیگرها تا دارد ه
بیر روایتعوامل داستان دو هر در زمانونی. گویی پرش یا نشانۀپریشی ،مشو وذهن ش

است. اصلی شخصیت روحی درگیري
داستان دیوانهزمان»المجنون«در راوي/ کودك ذهن در معکوس چرخشی حالت در مدام

می گوشهتکرار در لقمهشود. راوي منتظر خیابان از شرطاي که است بور کودکی از نان اي
گذشتهلقمه به راوي روز هر که است این روایتدادن را خود شدن سگ داستان و برگردد اش

دیوانه میکند. راوي/ کودك خود گذشتۀ میبه و خواهرشرود و بوده سگ پیشتر که گوید
می آب استخر به را خواهرش میگربه. روزي غرق و بعداندازد به روز آن بی،شود. از -مورد

اذی و آزار و میمهري قرار مادر و پدر اینت سگگیرد. تا مشوشش) چند ذهن (در روزي که
می را میکوچک راهنمایی بیرون به را او که میکنندبیند بیرون به آنها گوشۀ. با در و رود

* flash forward



عربی ادبیات و زبان ی ایران انجمن علمی فصلنامهمجلۀ پاییز56شماره، ،1399

170

م نظرخیابان آنمیورد در نشستن ادنشیند. با میجا شدهعا انسان و نیست سگ دیگر که -کند

می غذا برایش بور کودك که باري آخرین در و نمیاست او از دیگر شودآورد سگ که خواهد
آنا. )131-129: 1987(کنفانی، دیوانکهجاز کودکی است،راوي ازروایته مشوش ذهنیهایی
میشمشو میگردد.ارائه ایجاب امر پرشاین با خواننده که حالکند از مداوم گذشتههاي به
آیندهحتّو به شاهدی و باشد منطقیروبرو نظم روایتهیچ رخدادهاي نباشد.از شده

اکنون زمان از روایتی با داستان استابتداي دیوانه کودکی راوي میکه آغاز کهشود،
دریافتتوانمی مضارع افعال از را أضع«:آن واسعة، خطوات خبمس املنعطف وراَء أقرفُص أ>

ع رکبيتَّ،کوعيَّ الناسلی إلی وأتطلع قليًال، عيينَّ وأغمض راحيتَّ، علی ذقين »وأرکز
چمپاتهترجمه:( پیچ دور بلند، گام پنج میبا زانو دو روي را آرنجم زنم، چامی و نهگذارم

می تکیه دستم کف به میرا را چشمانم کمی میدهم، مردم به و این.)129(کنفانی: )نگرمبندم تا
می گذشته به راوي وکه بازگوییرود کودکیخواببه کوچکیاشهاي سگ که زمان آن در

.پردازدمی،بوده

قدمتحلمتمرة« بقرة وإّيلأّن جائعًا کنت ألنين جنب شحقطعة أکلتها أنينما عرت
تضح البقرة أخذت احلليب، طعم يشبه علیکتفي..كطعمها ملقًی ذيلها ترکت و هربت مرةمث

وحلمت ترکض أخذت ّمث فخافت، القطة إلیَّ تطلعت .. حلوة صغرية قطة أمام أقف أين
خائفًا اآلخر أ> لقدکنت .)129:همان(»تبکي..

گاو(ترجمه: که خوابدیدم داد. چراباري من به را پنیري تکه وقتیي، و بودم گرسنه من که
می شیر مزة که کردم احساس خوردم، را کردآن خندیدن به شروع گاو و وسپسدهد گریخت

گذاشت. کولش بر را گربه.دمش مقابل که دیدم خواب دیگر ایستاده. باري زیبایی و کوچک . اماي
سپسگریه ترسید و کرد نگاه من به کردکناناو دویدن به بودمشروع ترسیده نیز من ..(.

میخواب نقل فوق متن در راوي که مجموعههایی کهکند، هستند حوادثی از اي
ذهنیدرگیري و فکري میهاي بیان را دیوانه کودك یا شویلرراوي دیدگاه اساس بر و کند

مدرن کوتاه ودهندةنشانداستان خودش با فرد درونینمایانگرتعارض کشمکش استک . ی

میروای بازگو گذشته زمان در همچنان غادرت«:شودت قد يب فاذا فجأة صحوت مث
رفيعة: متی "صوات ويصيحون املنعطف جانب إلی يقفون األطفال وکان إليه مسرعًا فعدت مکاين
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لذل عصراً؛ الوقت کان &م، أهتّم مل ولکّين کلبًا أمسعكستصبح مل و النوم إلی »صياحهمعدت
و(ترجمه: شدم بیدار گفتهسپس ترك را جایم که دیدم جایمناگهان به بازگشتم. ام. سریع

می پیچ کنار در میکودکان بلند صداي با و می«گفتند: ایستادند سگ بدانهاام»شويکی من ا
نشنیدمتوج را فریادشان و خواببازگشتم به خاطر همین به و بود عصر وقت نکردم، .)ه
آنپ بیان و پیشین حوادث بازگویی از برس گذشتهچه دیوانه راوي/ کودكکودك است،
میدوبارهدیوانه باز اکنون زمان ستصبح«وگرددبه ویقولون: هل المنعطف قرب األوالد یقف

الکالب... من یخافون وهم صغارجداً إنهم علیهم، أرد ال أنا می"کلباً؟ پیچ نزدیک کودکان
کوچکایستند بسیار آنان زیرا دهم نمی آنان به پاسخی من شد؟ خواهی سگ گویند: آیا می و

ترسند... می سگها از و »هستند
در میو باز گذشته به راوي باز امگرددپایان شخصیت، کنونی اوضاع همان گذشته این ا

اوست، نهایی فرجام و کهاصلی ثم«گویدمیزمانی بعیداً وقف آکل... لم لممرة صاح: لماذا
الظهر أذان سمعت حتی کثیراً ....وضحکت جائعاً لست إلیه: ألنی أنظر أن دون قلت تأکُل؟

آن»ونمت بدون نخوردي؟ زد: چرا فریاد و ایستاد دور او نخوردم... کنمیکبار نگاهش که
و نیستم... گرسنه خوابگفتم: چون و شنیدم را ظهر اذان صداي اینکه تا خندیدم یدم.بسیار

سرخ«داستاندر آستارایک در سلسلهنیز»پوست و منطقی حرکت ندارد. اززمان وار
شخصیتداستانرخدادهايآنجاکه ذهن لذاهادر دارد؛ جریان آن کامالًي نیز آن منطبقزمان

است ذهن دنیاي داستانبا این زمان دیگر بیان مانند. به ذهنرخدادهايبه از بیرون عادي
که پینیست و منظم بلکهباشدداشتهدرپیتوالی است. قطّمت؛ معکوس و متراکم پراکنده، و درع
از میوقتی،استاندبخشی راوي اتاق به سرخمرتضی حضور از و سخنآید شهر در پوستی

بهمی زمان می9گوید، جلو بعد رانُ«رود: سال مرتضی جنازة شنیدم که روزي بعد سال ه
کنا آستارا کردهبیرون خاك سنگ بدون شوروي، و ایران مرز رودخانۀ قدمر طرفاند، به زنان

هرگز که رفتم مسافرخانه چکمهسرخهیچهمان نوك با را آن درِ نکردهپوستی باز »بوداش
شکلجاازآن.)5: 1390نجدي،( در راوي ذهن بهرخدادهايدهیکه را اصلی نقش داستان

اساس بر نیز زمان دارد، میعهده ساخته او جریانذهن ادامۀ بدون ذهن رو، همین شود. از
مرتضیسرخ که کردهپوستی را دیدنش بهادعاي می9بود، بعد واقعسال جهش«،رود. در این

ذهن از برخاسته نویسنده،زمانی گونهگرایی استبه ایناي جاي به نویسنده اساسکه بر که
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روا از بیرونی چارچوبی زمانی، میترتیب ترجیح دهد، دست به ذهنیت در دهد
غوطهشخصیت شودهایش .)8: 1383(بیات،»ور

فوق مقطع دارد:،در حضور زمان از سطح حال. 1سه مرتضی(زمان و راوي . 2) دیالوگبین
آینده خاك9(زمان شنیدن روز از بعد جنازةسال تخیلی.3مرتضی) سپاري بهزمان رفتن (زمان

ک مسافرخانه هیچسمت درحقیقت است).ه نداده رخ اینگاه از بعد بهداستان می9که بعد - سال

برمی حال زمان به ورود، سالراپوستسرخاطرافیانسرگذشتمرتضیگردد در1947در م
میآمریکا میسرخ«کند: نقل سالپوست که آمریکاییم1947گفت حملۀ از پیش روز بهدو ها
مصیبتدرة کوچ بچما، زنهبار و سنگها از پر کوهستان به قبیله پیرمردهاي و قاطرها و هايها

مقد و شد.تیز شروع دره اطراف درجوانس وسط که ماندند کنارها بکشند، دراز زمین روي ه،
کامیون تا صخرهرودخانه، به نتوانند آیزنهاور سربازان از انباشته نفربرهاي و شوند. ها نزدیک ها

دوا من روز ندیدهزدآن هواپیما هنوز و بود سالم ادامۀ. )6: (نجدي»بودمه ودر حال زمان به روایت
برمی مرتضی و راوي توقّگفتگوي حال، زمان در داردگردد. داستان محدود دوبارهام،فی 9بها

می بعد زمانرودسال آن را، شنیدهکه آن در را مرتضی مرگ خبر زموي در بهاست. او گذشته ان
مخصوصآنهاپوستسرخسبک معجون بطري می، لگن در را میها آن وارد و وریزد مانندشود
دستپوستسرخ مرتضی، روایت میهاي کوچک گردد.هایش

کهزمان است شکل این به داستان این در درهم9پریشی حال زمان با بعد وآمیزدمیسال
شخصیت با راوي، سرخشخصیت زمدرکهیپوستهاي هماندندادهرخیانهیچ می، .شودبسته
آن از همبستگی نوع کهاین است اتّداستانيرخدادهاجهت رواي ذهن وافتدمیفاقدر

دنبال او ذهن اساس بر روایتود.شمیروایت دستدر این از درزمان«،هایی حال و گذشته
در داستانی شخصیت خاطرهمیهمذهن ناگاه رآمیزد، کودکی از میاي یاد به نظرا از که آوریم

گذشته،زمانی تعلّبه دور دارد،اي بیق خاطره، لحظۀولی در و زنده باردرنگ دیگر بازگشت،
می خاص.)109: 1381(می،»شودتجربه سبک میداستاناین سعی که است مدرن درهاي شود

برجست داستان دنیاي و بیرون دنیاي میان تمایز شآن بهگونهبهود؛ه متن در نویسنده که اي
دیگر بیان کند. به اشاره متن بودن داستان به بازيوضوح کمک با زمانینویسنده به«هاي

نظام و خودآگاهانه تصنّتوجمندنحوي به را خواننده داستانه بودن میعی اینجلب از تا کند
پرسش وطریق و داستان خصوص در سازدهایی مطرح .)94: 1383(و،اقعیت
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شخصیتشعروارگی- 2- 4 هالحن
ویژگی از شعرگونۀهایکی لحن غنایی کوتاه داستان کهشخصیتي است داستان هاي

هر مشاهدهدر قابل نظر مورد داستان شویلراست. دو نظر عمدتاً«از داستان بودن غنایی
اتّ راوي که است لحنی میحاصل کانونیخاذ طریق از داستان وقتی احساساتشکند. بنابراین دن

طریقخاص از یا دیگران با او شخصی روابط از ناشی عاطفی بحران دربارة شخصیت یک
پند و تجربه میکاویدن رخ موضوعی از فردي معیدهد،اشت لحن که گفت عملباید در نی

اتّروایت شدهداستان صبغهاست.خاذ که شود همراه صناعاتی با لحن آن بردن کار به اياگر
دا داستانشعري زمرة در موردنظر داستان میرد، غنایی ،گنجدهاي .)1391:70(پاینده

تعریف عاطفهدر عنصر سه از شعر، از شده ارائه میتخی،هاي سخن موسیقی و رود. ل
اقتضاي به غنایی کوتاه ویژهپیرنگداستان گرایش شعري عناصر داربه کهگونهبهد؛اي اي
ک و معنایی ظرایف درك لذّگاهی آنسب از بیش بهت آید، دست به متون این صورت از که

جلوه و تصاویر اسخیالیهايتحلیل وابسته برجهافتهیزشیانگیاحساس«عاطفهت.آنها دهیو
درنت را آن شاعر که خویتیذهنایدادیروجۀیاست مابدییمشیدر مخاطب از باخواهدیو که

شر آن در برجسته. عاطف)14: 1974(الرباعی،»باشدکیاو را دانستهنیتره شعر بارکن که اند
گستردگ و ژرفا بارزتر،یداشتن تأثنیاز شریعوامل مبه بنزینلیتخ. رودیمار عناصر نیادیاز

از است. مقصود شعر جوهر وریوتصاۀمجموع«لتخیدر مجازکلِّشاعرانه است؛يزبان
کاربردهایعنی از بخش هنرالّخيآن و رهگيِقانه از که تصرّزبان خذر عادالیفات زبان يدر

م وجود تعاریف،. )104: 1381(فتوحی،»دیآیبه این حالتمی«طبق چونتوان انسان انفعالی هاي
زمینه را غیره و وحشت غرور، غم، شادي، نفرت، کهعشق، دانست ادبی آثار در عاطفه ساز

عمده تخینقش تحریک در دارنداي بالغی.)328: 1371(روزت،»ل ابزارهاي کمک به مانندشاعر
کناه،یتشب تمثه،یاستعاره، تشخل،یمجاز، باشۀیاند،غیرهوهامیا،يزیآمحسص،ینماد، را خود

ب و قانعاب،جذّیانیزبان و مباطراوت ارائه به)5: 1395(برت،»دهدیکننده زمانی شاعرانه . هنر
می عاوج کالم که یابد.رسد نمود آهنگین زبانی در مخیل، و اطفی

مختص شعري عناصر که است ذکر به والزم بروز مجال نیز داستان در و نیست شعر
دارد. گرهزیبایی داستانآفرینی با شعري عناصر گونهمدرنخوردگی به بهگاه که است اي
میشکل شاعرانه نثر در«انجامد.گیري و دارد وزن نوعی که تصاویرنثري و ادبی صنایع آن
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می دیده هم فنایی،»شودشاعرانه غنایی. در)167: 1390(رستگار کوتاه و«داستان آراسته کارکرد
هماهن به توجه از زبان، ضربگماهرانۀ و کلمات آنبودن میان بدیعیآهنگ شگردهاي نیز و ها

می بیشتر را کالم شعروارگی و بالغ بیانی، گونهاین. )255: 1377،ذوالقدريو(میرصادقی»کندو
می که گفتاست داستان«توان این کههادر است غیرشعري حقایق و گزارش منطقی، مفاهیم

کرده تن به را شعري مصنوعات و قافیه کدکنی،»استجامۀ .)242: 1389(شفیعی
سرخ«و»المجنون«کوتاههايداستان آستارایک در اندوارهشعريهاداستانازجمله»پوست

شعرکه مختلف دارند.يعناصر خود در ا»المجنون«داستانرا دو پایۀ وبر یأس اصلی حساس
شده نگاشته اصلیامید شخصیت داستان، این دیوانهاست. در نابسامان/ کودك شرایط خاطر به

نسبت زیادي بدبینی و ناامیدي احساس کودکی این. کنفانیدارداطرافیانشودنیابهدوران
رایتوضع قهرمان واقعروحی شکل لحنیبه با و صرف توصیفملموسگرایانۀ عینی و
تأثّنمی با را داستان بلکه محیطکند؛ از عاطفی درگیريري کنشو و اصلیها شخصیت هاي

دیوانه کوچک/ کودك سگ مییعنی بالدشویلرکندتبیین نظر اساس بر وو بیرون محیط یعنی
ق ذهن که نمودهرخدادهایی درگیر را اشتراكهرمان به گویاي داستان زماناست. آغاز گذاري

است: مخاطب با او روحی مساعد شرایط و قهرمان حال
علی« ذقين وأرکز رکبيتَّ،، علی کوعيَّ أضع واسعة، خطوات خبمس املنعطف وراَء أقرفُص أ>

الناس إلی وأتطلع قليًال، عيينَّ وأغمض . )129(کنفانی: »راحيتَّ،
چمپاته(ترجمه: پیچ دور بلند، گام پنج زنمبا زانومی دو روي را آرنجم گذارم، چانهمی و

تکیه دستم کف به دهمرا رامی چشمانم کمی بندم، مردممی به نگرمو اشتراك. می -این

نیستگذاري پایدار اینچندان باتا کنفانی گذشتهکه به ناگهانیپرش تغییر در را مخاطب ،
میروحی قهرمان یکات که میگذارد. تغییري سوق ناامیدي به امید از را او روحیۀ .)دهدباره

إن« سواي، فيه يقرفص إنسان من ليس يل، املکان هذا صغريا، کلبًا أعد مل منذ هنا أقرفُص
اآلن حتی جيده مل .(همان)»أحدًا

توله(ترجمه: به تبدیل که زمانی همیناز نشدم، چمباتهسگ استمیجا من جاي این زنم،
هیچ دیگرو اینکس در من نمیجز چمباته هیچزندجا اینو اآلن تا نکردهکس پیدا را - جا
میاست.  داستان متن به شایانی کمک عاطفه حسعنصر تا مخاطبقهرمانناامیديکند با را
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آن حس بگذارد. این اشتراك میبه ادامه حدیابدچنان به و، خودزنی که آنخودکمي از بینی
می ).شودبرداشت

يف« أقعي إذا الکلب، أتی إذا مکاين.. يف فسيقعي جيدين، ومل الليل يف يوما أتی لو آٍه
يبقی أن أريده کبرياً. ألين حجرًا رأسه علی ألقي لن صغرياً.. حجرًا رأسه علی فسألقي مکاين،

).130(همان:»کلبًا

شبترجمه:( یک نمیآه! کاش را مییامن من جاي و بیایدفت سگ آن هروقت نشست...
سرش روي بزرگ سنگ انداخت... خواهم سرش روي کوچک سنگ یک بنشیند، من جاي و

مینمی زیرا بمانداندازم؛ باقی سگ .)خواهم
داستان،حس بهبیغالب نسبت قهرمان زندگیتفاوتی دربیاست.اشوضعیت تفاوتی

داستان، جاهاي از اصبرخی جاهاییرف در و ترس،دیگرست حس با صورتامهمراه به ا
بیکلّ پررنگیاهمبیوتفاوتیی، حستی راترین آن سورئالیستی بافت و فضا که داستانند هاي

داده حالاندشکل فوق، سطر چند در میو. کنفانی منتقل خواننده به را راوي و داستان - هواي

بی احساس بیانگر میتفاوکند. عبارات احساس خود در راوي که است ترسی با توأم کند.تی
بی حس این پنهانسبب براي نیز اوست. او با راوي اطرافیان نامناسب برخورد بهتفاوتی، ماندن

دنجی خیابان(گوشۀ می)پیچ تاپناه که هیچهببرد نکردهآنکسحال پیدا را واقعاستجا . در
می داستان این در ازبیحسخواهدکنفانی این و کند منتقل مخاطب به را خود تفاوتی

عموماً او زیرا است؛ داستان این در احساس و عاطفه تبیین داستانشگردهاي دنبالدر به هایش
کند. شریک خود احساس در را خواننده که است این

احساس میشدجاییآناین کهت کودكیابد سگمیراويازچند دوباره که خواهند
امشو بید، با او گفتارا به میهاآنتفاوتی خواب او«رود:به جانبکان إلی يقفون ألطفال

" ويصيحون واملنعطف ستصبحکلبًا، رفيعة: متی أصوات مل &ملکّين .)130(همان: »هتم
میکو(ترجمه:  پیچ کنار در میدکان بلند صداي با و میگفتند: ایستادند سگ اامشوي،کی

به نمییاهمهیچاهآنمن برمی.)دادمتی گذشته به راوي که زمانی غرقهمچنین داستان و گردد
می (القطۀ) یاد گربه عنوان با آن از که را خواهرش میکردن توصیف راويکند، شخصیت کند،

بی و منفعل حوادث برابر است. در ایناحساس تصویرگردر که است عاطفه عنصر جا
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داستاروحی قهرمان است: ات مخاطب به أ«ن رؤوس علی الصغري الکلب ملاقرتب القطة صابعه،
ب دفعها التره... القطط الربکة.. يف فسقطت تصيح،تعرفيديه فأخذت کالکالب.. السباحة

يومهاو کنُت قليال... الکلب خاف لقد القطط.. حيب ال ألنّه يهرب.. مل الکلب ولکن تنادی
کثريًا أخف مل ولکنی صغريًا البابکلبًا إلی فرکضت رأسي علی ضربتنی مث أّمي، إلیَّ نظرت ..«

ندید. سگ،(. ترجمه: )131(همان:  را او گربه شد.. نزدیک انگشتانش نوك روي بر کوچک سگ
گربه افتاد... حوض در و داد هل دستانش با را سگاو چون شروعها، گربه نیستند.. بلد شنا ها،

کرد سروصدا و فریاد سگام،به چراا گربهنگریخت.. آن اندکیکه سگ ندارد.. دوست را ها
بودم کوچک سگی روز آن در برام،گریست... سپس کرد، نگاة من به مادرم نترسیدم.. زیاد ا

دویدم در سوي به و کوبید .)سرم
در انگیخته عواطف از داستانمنظور ونآ،این شده برانگیخته نویسنده در که است هایی

پیدایش شدهموجب بهاند. داستان اطرافیانش یا و خود که آنگونهرخدادهایی با واي دست
می نرم جزءکنندپنجه ودغدغهو اجتماعی روانیتاسیحسهاي و فردي کههاي دراست

عواطفانگیخته نتیجهوشدن هنري،در اثر بهبی. استتأثیرگذارخلق نسبت اطرافیان مهري
شدهراوي اوسبب که نساست بهبنیز میبسیاريت رخ اطرافش در که مسائلی بیاز - دهد،

که رخدادهایی با را او و آمده مخاطب کمک به داستان باشد. عاطفۀ آنهاراويتفاوت با
شده همگالویز بینماید. راويمیسواست، مورد حادثه، این از میبعد قرار خانواده گیردمهري

می کتک را او همیشه آنها کتکزنند.و برابر در راوي منفعالنهواکنش بیشتر و نیست شدید ها،
دفع میان از و یکاست تنها خورده، کتک که بسیاري برات بزرگی صندلی با مادرش که بار

می او میسر گریه به کلو«افتد:کوبد، يضربونين کانوا کلباً.. بقيت ولکين أخافکثريًا.. أ> کنت
يضربو کانوا کثرية مرات يضربونين: يوم وهم يقولون وکانوا رأسي علی دائمًا رأسي، علی قتلتهانين

الکلب..أيه بکرسيا رأسي علی أمي ضربتنی أ>مرة وکنت يبکي امللون الذ=ب فأخذ کبري
أبکي .)132(همان: »أيضا

می(ترجمه:  امبسیار میترسیدم.. مرا بار چند روز هر ماندم.. سگ میا سرم زدندزدند. بر
می سرم، بر میهمیشه و کشتی. یکگفتند: زدند را سگ! او صندلیاي با مادرم بربار بزرگ اي
مگس و کوبید گریستمسرم نیز من و کردند گریه به شروع رنگارنگ فوق.)هاي مقطع در
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داستان،هاعاطفه گستردهي نحو تخیبه با ارتباطاي در آنل ازاست؛ خیالی تصویري که جا
مگس روايهاگریۀ زندگی نابسامان اوضاع میبه تصویرسازي،ارائه وگردد. این عطف نقطۀ

خیالاتّ و عاطفه داستانصال این میتلقّدر گردد.ی
کوتاه سرخ«داستان آستارایک در داستان»پوست زمرة در غنایینیز کوتاه میهاي گیردقرار
ویژه گرایش یکیکه دارد. شعروارگی شعروارگی به سبکاي شماراز به نجدي داستانی هاي

زیرامی توساو«آید؛ شگردهايبا به تشعريل تحت پی است. أدر خواننده دادن قرار ثیر
میويهايداستان برقرار ارتباط راحتی به خواننده با و شده نوشته صمیمانه کند. بسیار
میدل را خاصی رنج و داستانسوزي در رنجتوان از یافت. نجدي میها برايهایی که گوید

آشناست ما غریبآشنایی.)118: 1385ان،هی(عبدالل»همۀ و ابتدايزدایی همان از فضا، سازي
سرخداستان آستارایک در می»پوست میدیده برهم مکان و زمان عادي حالت ابتدا، -شود. در

سرخ فردي حضور از نویسنده و است،خورد پیش دهه چند به مربوط که آستارادپوست ر
می کهسخن سرخهیچگوید. شهري ندیدهگاه خود به مینمی«است: پوستی چی ...گی؟شنوم

سرخمی یه اینگم سرخ...جاستپوست آستارا؟یه توي اونم .)2: (نجدي»پوست؟
بزداییآشناییبرعالوه داستان، این سطور تمامی شده، نگاشته عاطفه و احساس اساس - ر

به دقّداساست. اگر میتان مشاهده شود، کهت سرتاسرآنمایۀدرونشود بر که است مرگ
می خواننده اندوه و حزن موجب و است افکنده سایه مرگ«شود. داستان داستان، ابتداي در

میهیما مطرح میها که دلشود فضایی با ادامه در زد حدس حزنتوان و مرگگیر با و هاییآور
روبه مرگفجیع هستیم؛ سرخرو دستجوانان مرگ نهایت در و مرتضی مرگ هايپوست،

صالحی،(حاج»راوي و اندوهمینابراینب.)67: 1396بابایی و حزن اینتوان اصلی عاطفۀ بهرا داستان
آورد. اندوشمار و دادهحزن رخ گذشته در که دارد؛هی آن از گذر در سعی راوي و امااست

برنمی کار این عهدة از بود؟«آید:تواند چی اسمش حاال خب، اسمش...گفتم ... آره ماریجینما...
گریسته...ماریجینماس مادیان بر سوار که مردي مییعنی بااش گریستنش سالیان از و گذرد
گریسته میمادیان دور اندو.)4: (نجدي»شوداش به اشاره فوق گفتگوي آخرِ کههیجملۀ دارد

سرخسال براي پیش دادهپوستها میاسترخ سعی او سپارد. اندوهو فراموشی به را آن کند
روایتسرخ طول در درپوست مرتضی مرگ حتی و است راوي با همراه نیز9همواره بعد سال

می چندان دو را او حرفاندوه خواندن دروغ با داستان، طول در راوي چند مرتضیکند. هر هاي
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باور سرخو وجود آسنکردن در دارتاپوست اندوه فراموشی در سعی هموارهماد،را، اندوه این ا
اوست. نیزهمراه داستان استپایان این بر اوگواهی میکه دستانش به ماننداندوهناك که نگرد

سرخدست اندازةهاپوستهاي میتهسنجاقبه آوردم«گردد:گرد لگن از دستهامو که همین
دست کف دیدم آنهام. انگشتام...بیرون انگشتام کنم... چکار من حاال شدهخدایا کوچک بودقدر
چشم تا را آنها باید میکه باال ندارم...هام انگشت اصال حاال من که اینه ببینمشون.. بتونم تا آوردم

ام دارم... کدموشیعنی هر تهوا سنجاق یک اندازه شده ازن مرتضی.. از چی هر که اینه گرد...
کسرخ از ... میپوست برات دارم مونده یادم .)12همان: (»گمردها

است.  ادبی تصویرهاي از استفاده کوتاه، داستان شعروارگی معیارهاي از دیگر یکی
تخی زادة ادبی، است. داستانتصویرهاي تخیل قوة با متننویس در را جدیدي تصویرهاي لش

می میخلق مألوف تصویرهاي از را عادت غبار و وکند میزداید نشان را آن از نو دهد. شکلی
می قوت را داستان شعروارگی عاطفه کنار در تخیخیال، و عاطفه کوتاه، داستان در لبخشد. اگر

درهم تناسب به اندیشه، خیالو فضایی نویسندهآمیزند، هر که شد خواهد خلق غنی و ايانگیز
واقع است. در آن آفرینش دنبال کآن«به حفظ به حدي تا عاطفییفیتچه تجربۀ ویژة هاي
می کمک وي ذهنی فضاي و صورتادیب بهکند، کلی طور به که است خیال گوناگون هاي

زندگی. تصرّ)158: 1374(پورنامداریان،»گوییممی)Image(آنها عادي مفاهیم در نویسنده ذهن ف
است.  بیداري نوعی از برخاسته طبیعت با او ارتباط در تصرّ«و ذهناین ایجادف براي او ی

تصرّ و خیال این نیز شعر معنوي عنصر و است تصویر یا خیال همان جدید، ذهنپیوندي ف
نشان در واقعیشاعر استتدادن معنوي و مادي کدکنی،»هاي ادبی)2: 1389(شفیعی . ناقدان

استتخی«معتقدند بشري تجربۀ از ممکن الگویی ساختن براي توانایی نوعی : 1363(فراي،»ل

نیستند،)9 یکدیگر ملزوم و الزم واقع عالم در که را عنصري دو ذهنی اگر اساس، این . بر
تخی به دست کند، زدهترکیب کردهل خلق را نو تصویري کار این با و دیگر،است بیان است. به

»موجتخی مصالح که است گذشته تجارب انعکاس میل تغییر را آنود اساس بر و هادهد
میایماژها وجود به جدیدي فعي محصول هم که خلّالیآورد انسانت پیشاستاق هم - و

فعنمونه این که پایالیهایی بر استآنۀت استوار همین. )1376:122(میرصادقی،»ها دلیل،به
تخی«گویندمی مقدرت ازل، و است تصویرسازي قدرت مادیاحساسرکز زندگی از يکه

گرفته سرچشمه میباطبیعت توشه .)136: 1380(براهنی،»گیردشد،
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کوتاه داستان عاطفه»المجنون«در بر تخیعالوه قوة جوشان، بهاي پویاست، بسیار نیز - ل

ترکیب که تخینحوي قوة برپایۀ زیادي تصویرهاي و شدهها خلق داستانل از بخشی است. در
راوي زبان از میو روایت شاعرانه کامالً جهانی و تشبیهود. بهرهشفضا صنعت از ،گیري

حسانسان و سبکآمیزيانگاري تمایز و برجستگی داستاندرکنفانیموجب نزدیکیاین و
شده شعر به میمثال. استآن زیر مدهاي این براي گواهی باشد:تواند عا

کبري«تشبیه:  حبر کأ?ا کبرية گويابرکه.)131(همان:»برکة درایبزرگ استبزییایمانند رگ

الليمون« کشراب طعم ذات دموعه همچونیطعميداراشیهاواشک.)132(همان:»وکانت
ل .استمویشربت

احللوةآمیزي: حس الصغرية شيهاگربه. (مهان)..القطط نیریکوچک
يبکي«انگاري: انسان امللون الذ=ب گرنیرنگيمگسها)132(همان: »فأخذ به .کردندهیشروع

»إلی وتبکیتطلّعت ترکض أخذت ثم فخافت نگر).146(همان،»القطۀ من به پسستیگربه
گردیترس دوهیسپس به شروع .کرددنیکنان

کوتاه داستان در سرخ«شعروارگی آستارایک در گونه»پوست است. ویژگیبه دیگر اي
نسبت به داستان این فرد م»المجنون«منحصربه در تصویرها و خیال که است این داستاندر تن

داستانکامالً در که مألوفی و کالسیک تصویرهاي با و است بودیم،»المجنون«نو آن شاهد
سبب امر دارد. این کنفانیشودمیتفاوت داستان از ممتازتر نجدي داستان در شعروارگی که

علّباشد. می نجديتوان از پیش که دانست این در را امر این تالش«ت جهتبیشتر در ها
بااعش زبان کرانگی بالغت به استفادهالسیکتوجه دیگر با نجدي دیدگاه تفاوت و - بوده

گسترده شاعرانه عناصر از نویسنده استفادة است. دایرة نکته همین در شاعرانه زبان از کنندگان
او نگاالًاست. نجدي میهیبا استفاده شعر بالغت از تفنّکند. ثانیاًنو یک عنوان بعضیبه در ن

داستانقسمت داستان؛هاي جاي همه در خود، نگاه نوع و سبکی ویژگی عنوان به هایشبلکه
می بهره آن استبرد. ثالثاًاز شاعر خود داستان،نجدي در شاعرانه زبان از که کسانی بیشتر ولی
کرده نداشتهاستفاده شاعري در تبحري و شهرت ج.)117: 1385ان،هی(عبدالل»انداند همین هتبه

که بنیاناست را داستاناو ادبیشعر-گذار زینعلی،دانندمیاتدر و . )142: 1391(مهربان
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داستان در سرخ«نجدي آستارایک در داستان»پوست دیگر زیادي،هایشهمچون گرایش
انسان تشبیه، شگرد از استفاده حسبه و دارد. انگاري گواهمثالآمیزي زیر اینشعروارگیهاي

است:نداستا
می«تشبیه:  مویه کوه باالي بسته دهان با مرده هزاران انگار شنیدم.. صدایی »کردندیک

بعضی«.)7نجدي:( بپیراهن خشکها خون چسبیدها پوستشان به بودشده پوست این حاال بود...
درمی ما پیراهن؟که یا شده«.)9(همان:»آوردیم کوچک گردو یک همچون . )همان(»سرشان

چینپوس« حمتشان از ما که وقتی مثل بود، میخورده بیرونام .)10:همان(»آییم
می«آمیزي: حس ماهی بوي تکّ«.)2همان:(»دادسرما به چشمانههرکدام با آسمان از ازاي که ی

شدهیک پر مذهبی ترس شوندجور خیره دیگ«.)7(همان:»بود، سنگبوي با که - رحمانهبیلیدها

بود تلخ گریه«.)9همان:(»اي خشم پشت از که دعاهایی میشدهالي شنیده .)همان(»شداي
می«انگاري: انسان شیشه به را خودش باران جاییآن. «)2(همان:»زندحاال ماسه روي دریا کنار ها

می باال را دهانش کف دریا میکه بازي این«. )3(همان:»کنندآورد ماهیعجیب جیغکه نیستند بلد ها
می«.)3(همان:»دبکشن روشن سیگاري آنمرگ و طرفکند همان میقدر قدم بندها باران تا زند
نمیالبتّ«.(همان)»بیاید گاو گوشت بزنده لبخند بشقابی هیچ توي روي. «)6(همان:»تواند آفتاب

سخ میصورتم می«.)7(همان:»زدسخ ما تن به را لیزش سرماي .)9:همان(»چسباندصبح
پیرنگ-4-3

طرح یا مباحثپیرنگ از است. پرکاربردیکی داستان در اساسی بهو ازمجموعهپیرنگ اي
پیوسته هم به و شده طراحی بدقت مخالفشودمیهگفترویدادهاي نیروهاي کشاکش در که

میرسد نهایی نتیجۀ سپس و اوج صاحب)1380:420(ایرانی،به از طرح،برخی یا پیرنگ رانظران
داستانروید دانند.ادهاي میمی طرح درباره پرین سلسلهالرنس از داستان در گوید: طرح
علّاتّ رویدادهاي یا معلولیفاقات و میت .)1366:26(پراین،گیردشکل

شویلر بالد نظر مبناي مجموعهبر غنایی داستان در پیرنگ شخصیت، کنش از واي ها
درو کشمکش و وقایع با آنها ذهنی آنهاست.درگیري استوينی داستانیک«کهمعتقد

غنا آنییخوب پدر سنّپذیرباورومتعارفرنگیاز مبناکهتییا معلولعلّۀرابطيبر و یِت
فرجام و روشن میقطعیکامالً ،»ستینيخبر،ردیگیشکل می.)1391:70(پاینده بیان کندوي

داستان اهمدر کمترین پیرنگ غنایی دایهاي را توجت داستان زبان و زمان به نویسنده و هیرد
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زیرا دارد؛ توجویژه عطف بههدف، اینبنابرایناست.تیشخصیدرونهايکنشه در پیرنگ
داستان شخصیت،هاگونه آنهاستکنش درونی کشکمش و از.)71: همان(»ها غنایی داستان در

بالدشویر، فرجامداستانخوانندهمنظر کشف براي میانهنش،را بررسی.دکنگذاري و مطالعه با
دریافت توان می داستان، دو وکههر سوال و داستان آغاز در جمله یک طرح با نویسندگان،

شخصیت میان ذهپاسخ درگیري و پیها و طرح را حوادث آنها، میان مینی ازکنندریزي و
کامالً و متعارف داستانپیرنگ نیست. در خبري یاپس»مجنون«واضح کوچک سگ از بور رك

دی کودك یا راوي میهمان سؤال داستانوانه در و شد؟ خواهی سگ وقت یک«کند: چه
آستارا در وبا»سرخپوست راوي میان پاسخ و میپرسش ادعا که سرخمرتضی راپوستیکند

دیده آستارا میماجراياست،در بیان شود.داستان
داستان موردماجرا»مجنون«در درگیريکشدر و سؤمکش با راوي بورذهنی پسر که الی

می او می«:پرسداز سگ وقت میاتّ،»؟شويچه تالشافتدفاق دیوانه کودك یعنی راوي و
علّمی کودکیکند در را خود و کند بیان گذشته خاطرات مرور با را خود شدن دیوانه سگی،ت
میمعرّ روبکندفی مختلفی ناگوار حوادث با شدهکه ایرو کشاندهو جنون به را او حوادث ون

نیست کوچکی سگ دیوانهدیگر بلکه کا؛ است میي زیست سگ مانند حیوانی همچون کند.ه
مجنون داستان میهمان،در بالدشویلر که علّ،گویدگونه روابط کامالًاز معلولی و وی روشن
نیست خبري حواد؛قاطع از خواننده دیوانبلکه راوي/ کودك که گذشتۀثی از بازگوه خود

سؤمی و دکند بور کودك که میالی او از علّائماً میپرسد، در را راوي جنون عبارتیابد.ت به
سؤ سؤالدیگر، همان بور میالپسرك خطور خواننده ذهن به که است خواندنی با و کند

سگ درگیري و کنش و داستان میحوادث دست آن پاسخ به وقایع با داستاندیابد.کوچک ر
سرخ« آستارایک در مبناي»پوست بر داستان پیرنگ اوکنشنیز راوي میان جدال ولیۀو

مد که بودمرتضی میعی رقم دیده آستارا در سپسسرخپوستی و همچونتصاویريدرخورد
ماهی تکّمرگ سرخها، شدن پاره بهپوسته مارجینیما رفتن و مرتضی مشکوك مرگ و ها

آم و بیوزشکردستان ظاهر به حوادث همگی که میکردها نمود هستند، اینیابربط و د
نشانه و نماد همگی میحوادث شمار به داستانهایی طرح یا پیرنگ خدمت در که یعنی،روند
تقابل و زندگی و مرگ گرفتهتقابل قرار کنونی وضعیت با اند.آرمان
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عاطفی-4-4 هاشخصیتمنحنی
داستان عناصر از بالدشویلریکی نظر از غنایی عاطفیکوتاه احساساتمنحنی منحنی استیا

می داستان روند طول در را آن داستان شخصیت بهسازدکه اثرو بر شخصیت که تغییراتی
می حوادث آنروند و میچهکند جا به شخصیت آن از انتها شود.مانددر می اطالق ،

داستانبالدشویلر در است غنایمعتقد تحوهاي سیر که دارد وجود عاطفی منحنی نوعی لی
عواطف و درباراحساسات را میةراوي نشان خاص ایندهدموضوعی نویسندگان گونهو

منحنیداستان دادن نشان براي گاهی داستان،ها، شخصیت سوررئالیستیاحساسی فضایی از
می به. کننداستفاده غنایی داستان در فضابالدشویلر از دادناستفاده نشان براي سوررئال یی

داستان شخصیت احساسی ویژهمنحنی پایانبه میبنديدر تأکید ورزد.آن
داستان این»مجنون«در از دیوانه کودك همان یا دیگرراوي حوکه آن وقوع از ادثپس

کودکی دوران در تلخ و دیگرناگوار همچناش، و نیست کوچکی ماندهسگ باقی دیوانه ان
ا حوادست؛خوشحال تکرار مثابه به را خود اصلی و بدوي ماهیت به بازگشت ناگوارچون ث

می خود بدفرجام گذشته اینداندو از دیو بور پسرك نمیکه سؤال او از سگگر آیا که کند
می خرسندي ابراز شد، راويکندخواهی که است عاطفی منحنی رضایت و خوشحالی این و
آن با که حوادثی وقوع از پسركپس و خود با که کشمکشی و ذهنی درگیري و بوده مواجه

دا میشتهبور ابراز أغلق«: کنداست، وحینما کلباً؟ فتصبح ستعود لی: هل یقولَ أن دون ب فذه
إذ سمعت حتی ... کثیراً وضحکت ذلک یقُل لم إنه ... مسروراً کنت فنمتالباب العصر پس»ان

بی سآنرفت دوباره بگوید: آیا هگکه و شد؟ بودم؛خواهی خوشحال شد بسته در که نگامی
این تا خندیدم بسیار من و نکرد را سوال این او خوابیدم.زیرا و شنیدم را عصر اذان صداي که

داستان در سرخ«همچنین آستارایک در تقا»پوست آن محور مهمترین پذیرشکه میان بل
پاي و موجود آرمانوضعیت به هدفبندي و همچونست،هاها داستان پایان در خود راوي

انمرتضی ساختن دنبال وآرماندیشهبه نامها به شخصی از و است خویش »پروانه«هاي
ادامهخمی داستان، این نوشتن با آرمانواهد باشد.دهندة او دهاي چند راهر مرتضی راوي ابتدا ر

روان معرّفردي معتاد و میپریش سرفی یک دیدن به که آستاراخکند در وپوست ورزیده اصرار
گونه به نهایت کامالًدر شدهاي کشته مرز کنار در میراثمبهم را او داستان، پایان در داراست،



شخصیت داستانمناسبات دو در و»المجنون«پردازي کنفانی فر،...غسان آرام چگینیمونا شفایی،اشرف محمدعلی

183

میاندیشه آرمانهایی آن داشته سعی که کند.داند منتقل دیگر نسل را تحولها سیر احساسیاین
عاطفی منحنی همان بیانگر راوي شخصیت کهدر میاست تأکید آن بر ورزد. بالدشویلر

داستان دو هر خصوص،در به خواننده برابر در فراواقعی یا سوررئال فضائی درنویسنده
می ترسیم داستان، پایانی داستانکند.مقطع همچون»مجنون«در نمادهایی از استفاده با نویسنده

شخصیتحیوا جاي به گربه و سگ یعنی پنات گفتن سخن اصلی، کودکانهاي دیگر و بور سر
ویژه به و پیچ در کوچک سگ داستانبا پایان سگدر شدن ايدیوانهکودكبهکوچکتبدیل

واقعیت ماوراي فضایی است، خرسند کردهکه است.ایجاد
داستان سرخ«در آستارایک در سرخنیز»پوست یک آستارا،حضور در آمریکایی پوست

سرخ عام قتل و زمان کارتیپوستانگسست مک زمان انگشتاندر رفتن بین از پایانی مقطع در
کهراوي هستند فراواقعی نمادهایی گرفته، قرار داستان موضوع خدمت هردر در اند. بنابراین

ویژگی از یکی خیال و واقعیت تقابل داستان داستاندو است.هاي غنایی کوتاه هاي

گیرينتیجه
بررسی مجموع دربارةاز که شخصیتهایی داستانعنصر سرخ«و»المجنون«در دریک پوست

بالدشویلر»آستارا ایلین رویکرد آمد:با دست به زیر نتایج شد، انجام
حاصل داستان دو هر بودن لحنغنایی شعروارگی و زمانی ترتیب از داستان راوي انحراف

برشخصیت متکی پیرنگ نیز و داستان شخصیت در حاصل عاطفی منحنی و کنشها و درگیري
است.شخصیت کانونیها طریق از داستان دو عاطفیهر بحران دربارة خاصراوي احساسات شدن

روابط از میناشی رخ دیگران با او معیدهد.شخصی لحن عامدانه صورت به نجدي و راکنفانی نی
اتّ داستان کردن روایت عمل میدر صناکنند. آنخاذ با داستان دو لحن که میجایی همراه شودعاتی

صبغه داستانکه زمرة در موردنظر داستان دارد، شعري میاي غنایی گنجد.هاي
داستان در زمان بررسی سرخ«و»المجنون«با آستارایک در می»پوست نظر به کهچنین رسد

در مرتضی و کنفانی داستان در دیوانه (کودك داستان راوي گذشتۀ به مربوط وقایع انعکاس
نمیداست پیروي زمانی ترتیب و نظم نجدي) از گذشتهان قالب در و وکند کودك (براي نگري

آینده مرتضی) نامنظّمرتضی) و (براي مینگري نمود بایابد. بنابراینمی روایی، رخدادهاي
زماننادیده ترتیب سهگرفتن واقعهاي زمان شکست قالب در و ناگهانی صورت به گانه،
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داستا.شودمی فعل،»المجنون«ندر با متوجخواننده مضارع و ماضی زمانهاي شکست ه
داستاناام،شودمی سرخ«در آستارایک در متوج»پوست سرعت به پریشیخواننده زمان این ه
بخواند.نمی فرجام تا را داستان باید و شود

داستان دو در شعروارگی بررسی شخصیتگفتتوانمیبا داستانلحن در کی«ها
آستاراسرخ در داستان»پوست به نسبت بیشتري شعروارگی است»المجنون«از بهبرخوردار و

شخصیت لحن میمعیارهاي نزدیکتر بالدشویلر دیدگاه و؛شوداز ادبی تصاویر از نجدي زیرا
بیش کردهخیالی استفاده کنفانی به نسبت است. تري

شخصیت احساسات منحنی یا عاطفی دامنحنی در ملموسواضح»المجنون«ستانها و ترتر
داستان سرخ«از آستارایک در داست؛»پوست دیوانه کودك یا راوي بهزیرا داستان پایان ر

می بیان نگرانیروشنی آن از و است خرسند و مسرور که دغدغهکند و گذشتهها رهاییهاي ،
داستاناام،یافته سرخ«در آستارایک در راو»پوست دستپیوستن در مرتضی روش و راه به ي

آرمان به نشدیافتن بیان محسوس یابد.هها دست امر این به باید موشکافی با خواننده و است
داستان دو هر کشمکشدر حاصل پیرنگ درگیري، و شخصیتها زبانی و ذهنی هاستهاي

میکه بیان را اثر دو هر بودن دوکندغنایی هر پژوهش این نظر از دو یکساناثر پیرنگ خلق ر
کرده اند.عمل

مآخذ و منابع
عربیالف. 

جريالد السرد: م)٢٠٠٣(،برنس، السردی:*قاموس املصطلح املصطلحاتت خزاندار،عايدترمجة: ،معجم
للثقافة.،القاهرة،١ط األعلى اIلس

عبدالقاهر الفن:م)١٩٧٤(،الر=عي، متاميالصورة أيب شعر يف ال،إربد،ة ريموک.جامعة
حسن دمحم فحماوي:م)٢٠١١(،عبداحملسن، صبحي روا*ت يف السردية احلوار،القاهرة،١ط،البنية دار

التوزيع. و للنشر
زکرQالقاضي، الرواية: م)٢٠٠٩(،عبداملنعم يف السردية البحوث،اجليزة،١ط،البنية .نسانيةاإلمرکز

فرQل سـماحة، ر:م)۱۹۹۹(،كامل يف الشخصية مينةرسم حنه للدراسات،بريوت،وا*ت العربية املؤسسة
والنشر.
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غسان رقم: م)١٩٨٧(،کنفانی، سرير العربية.،بريوت،٤ط،١٢موت األحباث
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الشخصيبن يفية يفکنفاين"اZنون" لغّسانقصيتة أمحر و"هندي
بولدشويآستارا" لب نظرة أساس علی جندي لريجن

املقالة: أصيلةنوع
فر آرام چگینی،1مونا (آبان)،2*اشرف شفایی علی 3محمد

دکتوراه آزاديفطالبة جبامعة وآدا&ا الفارسية وسالميةاإلاللغة پيشوافرع ـ رامني
مساعدة آزاديفأستاذة جبامعة وآدا&ا الفارسية اللغة پيشواسالميةاإلقسم ـ ورامني فرع
مساعد آزاديفأستاذ جبامعة وآدا&ا الفارسية اللغة پيشواسالميةاإلقسم ـ ورامني فرع
استالم قبول۲۳/٠٢/١٣٩٩: البحثkريخ ٠٧/٠٥/١٣٩٩: البحثkريخ

امللخص
القصة،الأهّممنالشخصيةعتربُت أحداث سرد يف واملنظّرينواستظهارعناصر النّقاد آراء أساس علی الشخصية بنية أبعاد

املبدع. أو الکاتب ذهن وراء يکمن ما علی ويدّهلم الباحثني علی األدب آفاق "فکارإّنيفتح يهتّم بولدشويلر ايلني
أّن ويری وخواطرها الالشخصيات القصة الصراعاتحبکة عن تنشأ وإمنا الواضحة واملسببة السببية العالقات عن تنشأ

ختتلفذهنيال الغنائية القصص يف الشخصية بنية لذلک القصة، خالل حتدث اليت احلوادث علی أفعاهلا وردة للشخصيات ة
القصص. من غريها عن

القصة سرد مسار يف غامضة أحاسيس حتمل الشخصيات أّن البحثفيومبا خاصةحظی وافرة "مهية املوضوع هذا عن
هذه الدراسة قامت األساس هذا فعلی بولدشويلر منظور من البحث کان ،التحليلي-الوصفياملنهجعلی=العتماد،إذا

رقميتقصمبعاجلة سرير "موت جمموعة من کنفاين بيجن۱۲"اIنون" لغّسان اإليراين آستارا" للقاص يف أمحر " و"هندي
جم من إلیجندي املقالة وتوّصلت pنية..." الشوارع تلک "من علیحاوالالکاتبانأّنموعة الشخصيات بناء القصتني يف

علی القصة حبکة واعتماد الشعرية اللغة وتوظيف رمزي بشکل الزمن تشظي يف ذلک يتمّثل حيث بولدشويلر آراء أساس
و الذهنية أساساستخداماالضطرا=ت علی العاطفي وأفکارها.املنحين الشخصيات خواطر کلها فيجّسد الواقعية وراء ما

أّن إلی املقالة توصلت "اIنون" أّمکما قصة يف منها آستارا" أبرز يف أمحر "هندي قصة يف الشعرية العاطفياللغة املنحين ا
األخرية.ف القصة يف أوضح
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