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Abstract  
The lyrical short story is one of the sub-titles of modern fiction, which 
the American critic Eileen Baldeshwiler, has described in detail by 
distinguishing between epic and lyrical narratives. For the lyrical short 
story, features such as unconventional plot, open ending, symbolism, 
emotional curve and poetic style was mentioned. The first and second 
cases can be seen in most modern stories; But the rest are the 
characteristic features of the lyrical short stories. The present study, 
which is written by descriptive-analytical method, seeks to examine 
the distinguishing features of short lyrical narratives in Ghazaleh 
Alizadeh's story ‘Jazireh’ and to answer the question of how to 
combine the views of Allen Bald-Schweiler with Greimas. In the field 
of the aesthetics of presence, did Greimas achieve a clear pattern in 
defining the boundaries of lyrical short stories? The results show that 
the elements that make the island story a distinctive work in the form 
of lyrical short stories, various symbolism,  explanation of the 
emotional curvature of the main characters and writing style are full of 
literary industries and poetic images. Among these elements, the 
subject of the emotional transformation and the culmination of this 
transformation correspond to the semantic system based on the 
concept and the moment-spark concept that Greimas has dealt with in 
the aesthetic system of presence, and seems to focus on the narrative 
system and the moment-spark, will help us to accurately discern the 
boundaries of the lyrical short story. 
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1. Introduction 
In addition to the many influences that modernism has had on human 

life, it has also influenced literature, especially fiction. Variety in 

narrative time patterns, emphasis on the subconscious, weakness of 

plot, and different endings are features that can be seen in most 

modern stories. Lyrical short story is also one of the most important 

types of modern stories that was based on the ideas of the famous 

American critic Eileen Baldeshwiler. For this type of story, features 

such as unconventional plot, open ending,  complexity of narration,  

symbolism,  mention of emotional curve and poetic style are 

mentioned. Of course, most of these features are also present in other 

modern stories. For this reason, to determine the exact boundaries of 

lyrical short stories from other modern stories, we must look for more 

specific features. The question that this study tries to answer with the 

help of the teachings of Algirdas Julien Greimas in the field of 

aesthetics of presence. 

Research Question(s) 

1- What is the defining border of lyrical short stories from other 

modern stories? 

2. How can Algirdas Greimas's discussions on the aesthetics of 

presence help us to define the boundaries of lyrical short stories from 

other modern stories? 

2. Literature Review 

Eileen Baldeshwiler divided the narrative into two general types of 

epic narratives and lyrical narratives. In his view, epic narratives focus 

more on the external actions of the characters, while lyrical narratives 

deal with the inner state. He went on to analyze the characteristics of a 

new type of short story called the lyrical short story. This type, which 

is more in line with modern narratives, instead of dealing with the 
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actions of the characters, explains the internal flow that results in the 

perceptual connection of the characters with the world of phenomena 

and things. In these narrations, important changes occur in the 

perception and feeling of the characters; changes that are mostly the 

result of the glow of sparks inside. "Everything is affected by a mere 

sudden. Becoming takes the place of action” (Shairi, 1398: 29). Eileen 

Baldeshwiler, in continuing his discussions, considers that addressing 

the inner feelings of the characters and narrating the subtle aspects of 

human relations as the main feature of lyrical stories requires the use 

of language whose poetic aspect prevails over referential aspect; A 

language that is "full of novel and verbal industries and has an 

evocative and memorable function" (Payende, 95 1395: 67). Of 

course, poetic language does not mean  using the method of poetry;  

Rather, the terms of poetic language or lyrical story "are used to turn 

attention to the subject of the story and the tone that governs it" 

(Baldeshwiler, 1994: 231). 

 The main features of lyrical short stories include unconventional 

plot,  open ending, symbolic expression,  literary language and 

images, emotional curve and the moment of emotional peak 

(perceptual-sensory revolution), Some of these, such as the 

unconventional plot and the open ending, are also used in other 

modern stories; But the rest is mostly used in stories in which a lyrical 

tone dominates. Therefore, it seems that the characteristics of a lyrical 

short story include the following: mentioning the emotional curvature 

of the characters,  using the symbol element to describe the abstract 

developments within the characters, and most importantly, the 

language and literary images that are associated with the association. 

3. Methodology 

This research is descriptive-analytical and from the point of view of 

data collection method, it is a library. 
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4. Results 

The results show that the hypothesis of this research is the possibility 

of using the teachings of the aesthetic system of presence such as 

moment-spark, in determining the boundaries of lyrical short stories 

from other modern stories, according to the evidence presented under 

the titles "emotional curve" and "perceptual-sensory revolution", Is 

provable. 

 



 

 

 شناسیروایتفصلنامۀ دو

 241ـ072 ، صص2042 پاییز و زمستان، 21، شمـارة 6 سال

 مقالۀ پژوهشی

DOR: 20.1001.1.25886495.1401.6.12.16.0 
 

از غزاله عليزاده  «جزيره»بررسي وجوه متمايز داستان كوتاه غنايي در داستان 
 شناسي حضوربا تأكيد بر مباني زيبايي

  1 *ايوب مرادی

 

 (04/2/2044 پذیرش:   40/40/2044فت: )دریا
 

 چكيده
هاي مدرن است كه آیلین بالدشویلر، منتقد داستان كوتاه غنایی یكی از عناوین فرعی داستان

وبسط آن پرداخته است. از به شرح هاي حماسی و غنایی،آمریكایی، با ایجاد تمایز میان روایت
كند، هاي بیرونی تمركز میبر ذكر كنشهاي حماسی كه نویسنده عكس روایتنگاه او، به

هاست. براي واسطه از دنیاي درونی شخصیتدنبال ارائۀ تصویري بیكوتاه غنایی به داستان
منحنی  نمادپردازي، رنگ نامتعارف، فرجام گشوده،هایی همچون پیكوتاه غنایی ویژگی داستان

هاي مدرن در بیشتر داستان عاطفی و سبك شعري ذكر شده است كه دو مورد اول تقریباً
 ها،هايِ در خدمت بیان احساسات شخصیتاما باقی موارد یعنی نمادپردازي آید؛چشم میبه

نماي هاي خصیصهها و نیز سبك نوشتار شاعرانه، ویژگیذكر فرایند تحول عاطفی شخصیت
ـ تحلیلی نوشته آید. پژوهش حاضر كه با روش توصیفی شمار میهاي كوتاه غنایی بهداستان
هاي كوتاه غنایی در هاي متمایزكنندة روایتدر پی این است تا ضمن بررسی ویژگی شده،

توان از طریق تلفیق به این پرسش پاسخ دهد كه چگونه می از غزاله علیزاده،« جزیره»داستان 
به الگویی  شناسی حضور،هاي آلژیرداس گرمس در زمینۀ زیباییآراي آلن بالدشویلر با آموزه

دهد مشخص در تعیین مرزهاي داستان كوتاه غنایی دست یافت. نتایج نشان می
هاي اصلی و سبك نوشتار مملو از تبیین انحناي عاطفی شخصیت هاي متنوع،نمادپردازي
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هاي كوتاه غنایی را به اثري متمایز در نوع داستان« جزیره»صنایع ادبی و تصاویر شعري داستان 
با نظام  اوج این تحول ت. از میان این عناصر، موضوع تحول عاطفی و لحظۀمبدل كرده اس

شناسی حضور به معناسازي مبتنی بر شَوِش و مفهوم لحظه ـ بارقه كه گرمس در نظام زیبایی
رسد تمركز بر نظام روایی شَوِشی در مقابل نظام نظر میمطابقت دارد و به ها پرداخته است،آن

كه باعث ایجاد حس  هاي خاصهوم لحظه ـ بارقه، یعنی همان جلوهكنشی و همچنین مف
ما را  آورد،شود و حالتی شگفت را در او پدید میگسست تماشاگر از جریان روزمرة امور می

  در تشخیص دقیق مرزهاي داستان كوتاه غنایی یاري خواهد كرد.

شناسی زیبایی ژیرداس گرمس،آیلین بالدشویلر، آل داستان كوتاه غنایی،های كليدی: واژه

 «. جزیره»حضور، لحظۀ بارقه، داستان 

 . مقدمه 1
بر  كه حاصل نحوة ارتباط انسان مدرن با هستی است، شناسی مدرن یا حضورزیبایی

كه بر كنش  عكس نظام كالسیكشود كه بهشناسی اطالق مینظام نوینی از زیبایی
از شرایط احساسی و عاطفی شَوِشگران گذاشته  اصل را بر تابعیت كنشگران مبتنی بود،

حضوري سوژة وجوي معناي متن در گرو بررسی هماساس، جست است. بر این
هاي شَوِشگر با جهان اطراف اوست. در این حالت، ادراكات و احساسات شخصیت

ترین نقش را در آفرینش معنا دارد؛ زیرا شخصیت در این رویكرد عاملی اصلی راویت
هاي اطراف خود و كه با برقراري رابطۀ پدیداري و ادراكی ـ حسی با جهان ابژهاست 

شود. در فرایند می هایی تازهعواطف و ادراك دچار احساسات، اثرپذیري از آن،
 حضوري:هم

ترتیب، نوعی  كنند. بدینسوژه و ابژه برمبناي حس مشترك با هم تعامل می 
شود تا پیوسته آید و این امر سبب میجود میوحضوري میان سوژه و ابژه بههم

: 2001حسی از سوژه به ابژه یا متقابالً از ابژه به سوژه سرایت پیدا كند )كنعانی، 
220.) 

گیري یا كمّی نیست؛ به این معنا كه اگر در فرایند یادشده امري قابل اندازه
زمانمند و علّی  شناسی كالسیكِ روایت، تغییر كنشگران در فرایندي خطی،زیبایی

زدن شكل در فاصلۀ بین پلك» پذیرفت، تحول عاطفی و ادراكی شَوِشگرانصورت می
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زدن  برد و باعث پلككننده كه بر سوژه هجوم میگیرد. گرمس از نوري خیرهمی
« شناسی مدرن را باید لحظه ـ بارقه نامیدكند. زیباییشود، صحبت میناگهانی او می

 (.  07: 2001 )شعیري،
روایتگري  شناسی حضور و تأثیرات آن بر موضوع روایت،گذشته از موضوع زیبایی

اي مواجه شد. تغییراتی كه در عصر حاضر تحت تأثیر جریان مدرنیته با تغییرات عمده
پردازي را نیز تحت تأثیر قرار داد. تمركز بر امور شكل و شیوة داستان در كنار محتوا،

ریختن زمان خطی و تنوع  همبه هاي بیرونی،ي تأكید بر كنشجاها بهدرونی شخصیت
جاي شخص بهگرایش به استفاده از راوي اول هاي ارائۀ اطالعات داستانی،در شكل

پروري، جاي قهرمانگریز بههاي منزوي و مردمچیزدان و پرداخت شخصیتراویان همه
هاي كالسیك س با روایتاز عمدة تغییرات شكلی و محتوایی روایت مدرن در قیا

هاي نگارش داستان مدرن، داستان كوتاه است. یكی از رویكردهاي مهم در میان شیوه
هاي آن غنایی بود كه آیلین بالدشویلر، منتقد معروف آمریكایی، دربارة اصول و شیوه

ا ویژگی اصلی این نوع ر هاي مدرن،پردازي كرد. او با تأكید بر لحن غنایی داستاننظریه
تالش نویسنده براي بیان غیرمستقیم و نمادین احساسات پیچیده و غالباً متناقض 

ها دانست؛ بیانی كه در غالب اوقات با سبكی شاعرانه و زبانی ادبی همراه شخصیت
 است. 

دلیل وجود از آنجا كه تعیین كردن مرز میان داستان مدرن و داستان كوتاه غنایی به
ایم با استفاده از مباحث در این مقاله كوشیده وار است،هاي مشترك، دشبرخی ویژگی

شناسی حضور و كاربرد آن در نقد شناس معاصر آلژیرداس گرمس در زیباییروایت
الگویی پیشنهادي در زمینۀ تمایز داستان كوتاه  ها،هاي بارز این نوع داستانیكی از نمونه

م و به این سؤال پاسخ دهیم: استفاده از هاي مدرن ارائه كنیغنایی از سایر انواع داستان
اندازه  تا چه بارقه نظام گفتمان شَوِشی و مفهوم لحظه ـ شناسی حضور،اصول زیبایی

هاي كوتاه غنایی و نماي داستانهاي خصیصهتواند ما را در تعیین كردن ویژگیمی
ه آنكه ویژهاي مدرن یاري كند؟ بهمشخص كردن حدود این نوع از سایر داستان

بر موضوع تحول عاطفی  هاي كوتاه غنایی،هاي داستانبالدشویلر در تشریح ویژگی
ها و لحظۀ اوج این تحول تأكید كرده است. فرضیۀ اصلی مقاله این است كه شخصیت



 2042 پاییز و زمستان، 21، شمـارة 6سال                                                     شناسیفصلنامۀ روایتدو 

 

272 

 

در كنار  هاي داستان مدرن،در تعیین كردن مرزهاي داستان كوتاه غنایی با سایر نمونه
باید به موضوع تحول عاطفی و  ون نمادپردازي و زبان غنایی،هایی همچتوجه به ویژگی

اي افكند و در این مسیر مباحثی همچون نظام گفتمان نقطۀ اوج این تحول نگاه ویژه
 شَوِشی و مفهوم لحظه ـ بارقه بسیار راهگشا خواهد بود. براي اثبات این فرضیه نیز،

 وارد یادشده مورد نقد عملی قرار گرفت.از غزاله علیزاده با توجه به م« جزیره»داستان 
( از نویسندگان سرشناس ادبیات داستانی معاصر فارسی 2072ـ2017غزاله علیزاده )

خانۀ فرد دارد. او كه در كنار رمان بلند است كه در آثار خود سبكی ویژه و منحصربه
به استفاده از  هایشدر نوشته هاي كوتاه بسیاري را نیز آفریده است،، داستانهاادریسی

طور هاي داستانی بههاي درونی شخصیتزبان شاعرانه و همچنین پرداختن به دغدغه
هاي اعالیی از نوع ادبی داستان اي كه آثار او را به نمونهخصیصه كند؛ویژه توجه می

م جایزة قلم  2000كه در سال « جزیره»كوتاه غنایی تبدیل كرده است. داستان كوتاه 
شمار ترین آثار علیزاده بهاز موفق را به خود اختصاص داد، گردونادبی  طالیی مجلۀ

هاي كوتاه غنایی است. هاي تمایزدهندة داستانآید كه واجد بسیاري از ویژگیمی
هایی همچون زبان ادبی، ایم تا ضمن پرداختن به ویژگیرو در این مقاله كوشیدهازهمین

عنوان عاطفی و انقالب ادراكی ـ حسی، بهنمادپردازي، منحنی تصاویر شعري، 
را مورد بحث  «جزیره»دالیل توفیق داستان  هاي كوتاه غنایی،هاي اصلی داستانویژگی

 و واكاوي منتقدانه قرار دهیم. 

 . پيشينۀ تحقيق4
شناسی حضور و مفاهیمی همچون منطق روایی شَوِشی و لحظه استفاده از مبانی زیبایی

در سالیان اخیر مورد توجه پژوهشگران ادبیات قرار گرفته و  ثار ادبی،ـ بارقه در نقد آ
هاي متعدد و متنوعی با استفاده از این رویكرد انجام شده است كه به برخی از پژوهش

 كنیم. ها در این مجال اشاره میآن
اي ضمن معرفی اصول و ( طی مقاله2000) زاده و شعیريغالمحسینخراسانی، 

هاي حسی ـ هاي آن، یعنی نظامنظام گفتمان شَوِشی و زیرمجموعههاي چارچوب
و در پایان نتیجه  را بررسی كرده شاهنامهداستان سیاوش از  ادراكی و تنشی ـ عاطفی،
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در بسیاري از موارد از حدود كنشگري عبور  هاي این داستاناند كه شخصیتگرفته
كه فقط با منطق گفتمان شَوِشی قابل  اند و اعمال و رفتارهایی از آنان سر زدهكرده

 است.   تحلیل
هاي گفتمانی كارگیري نظامبا به (2011در پژوهشی دیگر شعیري، قبادي و هاتفی )

فرض كه عناصر كالمی و تصویري اشعار طاهره اریك الندوفسكی و با این پیش
دو نمونه از به تحلیل  جز در فضاي گفتمانی تعاملی قابل تحلیل نیست، صفارزاده،

اند كه روابط حاكم و درنهایت به این نتیجه رسیده شعرهاي دیداري این شاعر پرداخته
جایگاه  تنشی است كه در آن، عناصر و كنشگران متن بر این اشعار از نوع رابطۀ

 یابند. گفتمانی خود را در مقابل دیگري در فضاي جبر گفتمانی و بیناذهنی بازمی
در نقد  «لحظه ـ بارقه»یا « گیزو»( از مفهوم 2001معین )بابك اي دیگردر مقاله

استفاده كرده و وضعیتی را تشریح كرده كه « هاي سبزعشق سال»داستان كوتاه 
باره از فضاي یكبه اي خاص با معشوق خود،شخصیت اصلی داستان در مواجهه

 گذراند.ا از سر میشناختی راي زیباییشود و تجربهپیوستار جهان روزمره جدا می
هاي جز نمونهبه استفاده از رویكرد آیلین بالدشویلر در نقد آثار داستانی، در زمینۀ
فقط  (،2002از حسین پاینده ) داستان كوتاه در ایرانشده در جلد دوم كتاب عملی ارائه

، (2044) شهپر و شیريصادقیبیان، توان اشاره كرد كه طی آن صادقبه یك نمونه می
و به  را براساس الگوي آیلین بالدشویلر نقد كرده« ابر بارانش گرفته است»داستان كوتاه 

نمادپردازي، پیرنگ  داستان از زبان غنایی، گیري نویسندةاند كه بهرهاین نتیجه رسیده
هاي نامتعارف و ابهام روایت، باعث شده است كه داستان یادشده جزو مصادیق داستان

 قابل ارزیابی باشد.  كوتاه غنایی 
 چالشایم ضمن بههاي ذكرشده این است كه تالش كردهتمایز مقالۀ حاضر با نمونه

با نقد عملی  كشیدن الگوي بالدشویلر در تعیین كردن مرزهاي داستان كوتاه غنایی،
ها مند براي تشخیص این نوع داستانالگویی مشخص و چارچوب ،«جزیره»داستان 

شناسی حضور براي انجام این مهم به مباحث گرمس در موضوع زیباییارائه دهیم و 
 ایم. نگاهی ویژه افكنده
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 . چارچوب نظری 4
در سطح اندیشۀ بشري بررسی كنیم،  منزلۀ جریانی عمدهاگر سرآغاز مدرنیسم را به

« طور مشخص از دوران نوزایی آشكار شدتوان گفت كه مظاهر این پدیده بهمی»
وسطا در غرب پا گرفت و از شدن قرون (؛ تغییراتی كه با سپري0: 2000)ضیمران، 

محوري عقل مداري،هایی همچون انساناواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم با نشانه
هایی بود كه گرایی بر تمام شئون زندگی انسان تأثیر گذاشت. ادبیات نیز از عرصهو ماده

هاي ادبی اي گردید. در قرن بیستم، جریانعمده تحت تأثیر این جریان دچار تغییرات
دادائیسم و سوررئالیسم در ادبیات و هنر  آوانگاردي همچون سمبولیسم، اكسپرسیونیسم،

شود. در ادبیات هاي مدرن شناخته میها تحت عنوان جریانپا گرفت كه جملگی آن
ركز بر ظرفیت ضمیر داستانی نیز، مدرنیسم از طریق عطف توجه از بیرون به درون و تم

بروز و ظهور یافت. محور قرار گرفتن  ناخودآگاه كه ایدة آن را فروید مطرح كرده بود،
انسانی  اندیشد،كند و میحس می بیند،می»عنوان موجودي كه تلقی جدید از انسان به

 (272 :2076)دستغیب، « هامكان و تأثیرپذیرفته از احساسات و هیجان محدود در فضا،
از دیگر خصایص رمان مدرن است و البته نباید از این نكته غافل بود كه انسان در رمان 

نیاز، )بی« انسان ارسطویی یعنی مركز عالم و درنتیجه مركز روایت نیست»مدرن، دیگر 
2001 :211.) 

به سلف ترین تغییرات رمان مدرن نسبتگذشته از این موارد، یكی از اصلی
بحران بازنمایی واقعیت است. رمان مدرن از بازنمایی واقعیت  مسئلۀ كالسیك خود،

گریزان است و این مسئله برخاسته از تغییر تلقی انسان درخصوص چیستی واقعیت و 
فقط  واقعیت خارجی وجود ندارد؛»ها، چگونگی بازنمایی آن است. از نظر مدرنیست

ها را تغییر آفریند. آنیآگاهی انسان است كه با خالقیت خود همواره جهانیان نو م
(. بر همین پایه، باید گفت واقعیت 0 :2014 )محمدعلی،« كنددهد یا بازآفرینی میمی

 توان واقعیت تعریف كرد؛اندازة افراد میشدنی نیست؛ بلكه بهامري واحد و تعریف
آن تكثر آرا درخصوص چیستی واقعیت  یابد كه نتیجۀاي فردي میرو جنبهازهمین

جاي اول این است كه داستان به ست. این ایده در ادبیات دو خروجی عمده داشت:ا
ها را در خود واحد و ترویج آن، باید چندگانگی و تكثر دیدگاه تأكید بر یك ایدة
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بازتاب دهد؛ دوم این است كه امكان بازنمایی عینی واقعیت وجود ندارد و نویسنده 
 ها را در داستان انعكاس دهد.  ز امور و پدیدهتواند بازنمود ذهنی خویش افقط می

 گردانی از روایت خطی،شكل رويهاي مدرن بهنتایج این مقدمات نظري در داستان
جزئی آغاز هم خوردن نظام سهرنگ با بهتغییر در پی هم خوردن توالی زمانی روایت،به

واحد یا داناي كل متجلی جاي راوي گیري از راویان متعدد بهـ میانه ـ فرجام و بهره
گویی درونی و بیان هاي جریان سیال ذهن و تكاستفاده از تكنیك»شده است. 

ها قرار شگردهایی است كه در خدمت این ویژگی (221 :2012 )هاجري،« شاعرانه
 دارد.

هاي كالسیك، تغییر نگرش از دیگر تحوالت عمدة داستان مدرن در مقایسه با داستان
پردازي است؛ تغییري كه خود حاصل خصلت هاي شخصیتشیوه در شخصیت و

محدودیت و بدبینی در روایت مدرن است. نویسندگان مدرن، برعكس نویسندگان 
اي اجتماعی قائل بودند، در خود وجهه هاي برساختۀكالسیك كه براي شخصیت

بدبینی به  ها انزوا وآنپرورند كه ویژگی عمدة هایی را میهاي خود شخصیتداستان
طور بینند قادر نیستند با دنیا بهمی»هایی كه جامعه و محیط اجتماعی است. شخصیت

كنند بیش احساس اطمینان میواند در یگانه گوشۀ دنجی كه كممایل كلی كنار آیند،
« عزلت گزینند )یعنی در مخمصۀ روحی خودشان و اشخاص معدودي مانند خودشان(،

شخصیت در رمان مدرن موجود منفعل، ضعیف و مفلوكی است كه (. 214: 2000 )كتل،
ها و باورهاي دیگران تضاد دارد و الگویی را آشكارا با گرایش»ها و باورهایش گرایش

 (.02: 2002 )پاینده، «عمل اطرافیانش سازگار نیست كند كه با شیوةدر رفتار اتخاذ می

 . داستان كوتاه غنايي 1ـ4
اولین كسی بود چارچوب نظري داستان كوتاه غنایی را  تدوین كرد. او آیلین بالدشویلر 

ضمن  اي كه به بررسی سیر تاریخی تغییرات داستان كوتاه اختصاص داشت،در مقاله
هاي ویژگی اصلی داستان ،«غنایی»و « حماسی»تمایزگذاري میان دو نوع داستان كوتاه 

اي كه بیشتر با روایت ود؛ ویژگیهاي بیرونی دانسته بحماسی را تمركز بر كنش
خواهند داشته كنشگران یا فاقد چیزي هستند كه می»كالسیك مطابقت دارد كه طی آن، 
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آوردنش اند و باید دوباره براي به دستاند از دست دادهباشند و یا چیزي را كه داشته
 (. 26: 2001 )شعیري،« تالش كنند

جاي برد كه بههاي غنایی نام میاز روایت بالدشویلر در نقطۀ مقابل روایت حماسی،
ها متمركز است. بر بیان عواطف و احساسات شخصیت هاي بیرونی،پرداختن به كنش

هاي جاي پرداختن به كنشبه هاي مدرن مطابقت دارد،این نوع كه بیشتر با روایت
یدن به امر و ها رسها فقدان است و نتیجۀ انجام آنهایی كه منشأ آنها ــ كنششخصیت

پردازد كه حاصل آن ارتباط ادراكی پدیدة مفقود ــ به تبیین جریانی درونی می
ها، تغییرات مهم در ادراك و ها و چیزهاست. در این روایتها با جهان پدیدهشخصیت

هایی در تغییراتی كه بیشتر حاصل درخشش بارقه یابد؛ها بروز میاحساس شخصیت
گیرد. نظام شَوِشی و شدن ت تأثیر یك ناگهانی محض قرار میچیز تحهمه»درون است. 

(. بالدشویلر در ادامۀ مباحث خود، پرداختن به 10)همان: « گیردجاي كنش را می
عنوان خصیصۀ ها و روایت وجوه ظریف روابط انسانی، بهاحساسات درونی شخصیت

كه وجه شعري آن بر وجه داند هاي غنایی، را مستلزم استفاده از زبانی میاصلی داستان
مشحون از صنایع بدیعی و لفظی است و كاركردي »ارجاعی غالب باشد؛ زبانی كه 

استفاده  (. البته منظور از زبان شعري،67: 2002 )پاینده،« انگیز داردكننده و خاطرهتداعی
براي عطف »بلكه اصطالحات زبان شعري یا داستان غنایی  از روش منظوم نیست؛

 :Baldeshwiler, 1994)« رودكار میه موضوع داستان و لحن حاكم بر آن بهتوجه ب

231  .) 
 رنگ نامتعارف،هاي كوتاه غنایی به مواردي همچون پیداستان از خصایص عمدة

منحنی عاطفی و لحظۀ اوج عاطفی  زبان و تصاویر ادبی، بیان نمادین، فرجام گشوده،
رنگ اشاره كرد كه برخی از این موارد همچون پیتوان )انقالب ادراكی ـ حسی( می

رود؛ اما باقی موارد كار میهاي مدرن نیز بهنامتعارف و فرجام گشوده در سایر داستان
رو كاربرد یافته است. ازهمین هایی كه لحن غنایی در آن چیرگی دارد،بیشتر در داستان

ایی شامل این موارد است: ذكر نماي داستان كوتاه غنهاي خصیصهرسد ویژگینظر میبه
استفاده از عنصر نماد براي تشریح تحوالت انتزاعی درون  ها،انحناي عاطفی شخصیت
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كننده در آن غالب تر زبان و تصاویر ادبی كه ویژگی تداعیها و از همه مهمشخصیت
 باشد. 

 های تاريخي(شناسي حضور )مروری بر ريشه. زيبايي4ـ4
 ها بدانیم،پدیده« نمود»و « بود»سی مدرن را برپایۀ تمایز میان شنااگر اساس زیبایی

پیش از میالد مسیح و فیلسوفانی همچون  هاي این تمایز ما را به فلسفۀواكاوي ریشه
دریافت توسط رساند كه اولی بین نمودهاي ناپایدارِ قابل پارمنیدس و افالطون می

ی ضمن تمایز نهادن میان جهانِ گذاشت و دومحواس و هستیِ پایدار تفاوت می
معرفت حقیقی را منحصر به شناخت اعیان و مُثُل  ها،نمودهايِ محسوس و جهانِ ایده

افالطون در  شددانست. همین برداشت از مراتب وجود بود كه باعث میثابته می
را خود كاركرد هنر را تقلید یا محاكات بداند و هنرمندان  شناسانۀهاي زیباییدیدگاه

« هاي واقعی نیستندكاري به حقیقت ندارند و در پی نسبت»افرادي معرفی كند كه 
ساز، ایمانوئل كانت، طی آراي خود در (. بعدها فیلسوف دوران2024 :2014)افالطون، 

شناسی مدرن توان آن را اساس زیباییكند كه می، دیدگاهی را مطرح مینقد قوة حكم
غرضی و گسستن شرط ارزشیابی امر زیبا را بی م ذوقی،دانست. كانت در بحث از احكا

فقط زمانی ممكن  معنا كه داوري درخصوص زیبایی اشیا،این  به داند؛از عالیق می
« نمود»ها به حالت تعلیق درآید و فقط به است كه سودمندي و كاراییِ محسوس آن

وي خودآیینی اثر هنري سها پرداخته شود. این دیدگاه را گامی اساسی بهزیبایی آن
بستگی به ها را پرورش داد و  دلشیلر این اندیشهاند. پس از كانت، فردریك فندانسته

سوي فرهنگ كننده بهگسترش حقیقی انسانیت و گامی تعیین» دهندةرا نشان« نمود»
ز آزاد و آرمانی فقط ا (. از نگاه این فیلسوف، حصول جامعۀ260 :2012 )شیلر،« دانست

پذیرد. هگل دیگر فیلسوفی است ( تحقق می217 )همان:« شناختینمود زیبایی»گذرگاه 
به موضوع  وتعدیل آراي او،كه به تأسی از كانت و البته تاحدودي در جرح

طور ویژه به «ایده»هاي خود به مفهوم شناسی امر هنري پرداخت. او كه در اندیشهزیبایی
داند و منظورش این است كه فقط می «ایده»ی محسوس توجه كرده، امر هنري را تجل

سازندة امور هنر قادر به بازنمایی محسوس امر غایب است. از نگاه هگل، هنر مجسم
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آید. البته از نظر فرادست می« نمود»عالی معنوي است و این مهم از طریق توجه هنر به 
واسطه با اصل وجود در م و بیتر از هرجایی است؛ زیرا مستقیواقعی در هنر« نمود»او، 

 شناسی هنر پرداخته،اي كه به موضوع زیباییپیوند است. یكی دیگر از فالسفه
ویژه مفهوم مُثُل، عناد خاصی هاي افالطون، بهفریدریش نیچه است. او كه با اندیشه

م ها، مفهوپدیده« نمود»شدن به پیوندي عمیق میان امر هنري و  ضمن قائل داشته است،
تا سرحد ممكن وسعت داد و آن را مبناي مشترك هرگونه تفكر فلسفی و »نمود را 

« هرنوع آفرینش هنري در نظر گرفت و نوشت: هنر بِماهُو هنر با نمود سروكار دارد
 (. 0: 2002 )ابوالقاسمی،

پژوهانی همچون اریك الندوفسكی و آلژیرداس گرمس شناسان و روایتتوجه معنا
 دهد ــــ كه اساس اندیشۀ فلسفی پدیدارشناسی را شكل می« بود»برابر در « نمود»به 
مثابۀ متنی انجامد. در اولی، جهان بهگیري دو نوع نگرش در حوزة خلق معنا میشكل به

خود را دارد و فاعلِ شناسا در مواجهه با آن باید  شود كه معانی خودبسندةنگریسته می
مقابل دیدگاهی است  ا این معانی را كشف كند. در نقطۀكار بگیرد تتمام تالشش را به

حسی ـ ادراكی  مواجهۀ دهد و حصول معنا را نتیجۀبرتري می« بود»را بر « نمود»كه 
 داند. ها میسوژه با جهان ابژه

صحبت از رمزگشایی  از جهان و درك عقالنی آن است،؛ نگاهی كه  در نگاه اول،
كه نگاه دوم ما را در تعامل با دهد،؛ در حالی یجهان را مورد خوانش قرار م

دهد و براساس آن ما جهان را نه خوانش، بلكه هاي حسی جهان قرار میویژگی
 (. 11: 2006 معین،كنیم )بابكحس می

« تجربۀ زیسته»كند و جهان به قالب ما را با هستی زایل می درواقع نگاه دوم فاصلۀ
ادراكی و  بلكه از رهگذر آمیختگی حسی، ه با نگاه بیرونی،آید كه ارتباط با آن ندرمی

 اساس:شود. بر این حاصل می عاطفی
اي معنا امري است كه براساس رابطۀ ادراكی سوژه با جهان هستی و در لحظه 

شناختی همان آنِ حضور است كه بدون گیرد. این لحظۀ زیباییخاص شكل می
ناگهان رابطۀ ما را با  شمارش، اي وقایع قابلههیچ فرایندي و یا ایجاد زنجیره

 (.01: 2001 زند )شعیري،هستی رقم می
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برعكس نظام كالسیك كه همۀ امور بر غیاب، كنش و  شناسی مدرن،در نظام زیبایی
چیز با حضور، شدن و شَوِشگر مرتبط است؛ شَوِشگري كه با كنشگري مبتنی بود، همه

هاي متعدد و گیري جلوهاین تعامل شكل شود و نتیجۀجهان پدیدارها وارد تعامل می
گیرد چیز در لحظه شكل میگردد. همهزایل می شدن، محض آفریدهمتنوعی است كه به
در چنین شرایطی با ساحتی از حضور مواجه هستیم كه قابل »شود. و در لحظه محو می

كه شدنی در كار است.  شودشمارش نیست ]...[ حالتی كه در آن سوژه فقط متوجه می
 (.07 )همان:« بدون اینكه بداند چگونه و تحت چه شرایطی

 « جزيره»های داستان كوتاه غنايي در داستان . بحث و بررسي: ويژگي2
 . منحني عاطفي1ـ2

هاي ترین ویژگیهاي داستانی یكی از اصلیتوجه به اوصاف و احوال درونی شخصیت
توان مدعی بود سایر عناصر موجود در این نوع ه میهاي كوتاه غنایی است كداستان
در اكثر »گیرد. اي در خدمت برآوردن این هدف قرار میگونهها هریك بهداستان
هاي غنایی، نوعی منحنی عاطفی وجود دارد كه فرازوفرودِ احساسات شخصیت داستان

ازنمایی این (. ب60ـ61: 2002)پاینده، « دهداصلی دربارة موضوعی خاص را نشان می
هاي اصلی روایت كه در شكلی است كه شخصیت یا شخصیتانحناي عاطفی نیز به

اند، در روند وقایع دچار دگرگونی آغاز داراي كیفیتی خاص از احساسات عاطفی
اي كه در پایان، شكل و نوع احساس آنان در نقطۀ مقابل و گونهشوند؛ بهعمیقی می

 رد. گیمتضاد احساس نخستین قرار می
نیز، این منحنی عاطفی وجهی پررنگ دارد و تقریباً تمام عناصر « جزیره»در داستان 

است. داستان زوجی جوان است  كار گرفته شدهداستانی براي القاي كیفیت وقوع آن به
ها به جزیرة آشوراده باعث روزة آنبرند و مسافرت یكسر میاي سرد بهكه در رابطه

شان را شود كه درنهایت كیفیت رابطهخاص برایشان میخوردن تجربیاتی  رقم
روز، نوع رابطۀ زوج نیمه كند. اینكه چطور در طول یكدستخوش انقالبی جدي می

كند و اینكه چگونه نویسنده توانسته است در قالب داستان كوتاه )كه تغییر اساسی می
اسی همخوانی ندارد( هاي منجر به تغییرات اسدلیل محدودیت حجم با بیان روایتبه
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چیزي است كه باعث شده مقدمات و عوامل این انحناي عاطفی را بیان كند، همۀ آن 
 به اثري شایستۀ توجه و تقدیر تبدیل شود.   «جزیره»داستان 

كند براي شود كه بهزاد به همسر جوانش نسترن پیشنهاد میداستان از آنجا آغاز می
اي كه یادآور روزهاي آغاز جوانی ه شوند؛ جزیرهروزه عازم جزیرة آشورادسفري یك

به آنجاست. نسترن هم كه در ادامه « هاوحشی»اش با گروه بهزاد و سفر دوستانه
با  شود دلِ خوشی از خاطرات جوانی و دوستان سابق همسرش ندارد،مشخص می

 پذیرد. اشتیاق این پیشنهاد را می
 رغم عالقه به همسرش،بهزاد، به اكی استاز همان ابتداي داستان، شواهد بسیاري ح

خوش به زندگی مشتركشان نیست و دلیل این مسئله چیزي نیست مگر یاد چندان دل
اي زندگانی اش براي تجربۀبیان آرزوي درونی«. آسیه»اش، معشوق دوران جوانی

وس و كاببی ،ها از زور خستگی به خوابی سنگین فروررفتنشب»اش متفاوت كه نتیجه
اي است توأم با دهد زندگی او تجربهنشان می ( است، 104 :2010 )علیزاده،« رؤیابی

آهن و قطار اسقاط واقع در هاي خطرو وقتی ریلمالل روزانه و كابوس شبانه؛ ازهمین
قدر صبر كرده تا بین رسیده به آخر دنیا. آن»گوید: در توصیف آن می بیند،آن را می

مثل كسی كه سرتاسر عمرش را صرف رؤیایی ناتمام  ف سبز شده،هایش علشكاف
(. بیانی نمادین از وضعیت بالتكلیفش است كه ناتمامی سرنوشت 104)همان: « كرده

وضعیتی كه نسترن نیز بر كیفیت آن آگاه است و از آن  عشقش به آسیه باعث آن شده؛
مثل اسكلت شده. باید  زمین، فرورفته توي هایش از كار افتاده،چرخ» برد:رنج می

جا(. نمودهاي )همان «مثل من بله، قدر بماند تا گرد شود. بهزاد ابرو درهم كشید:آن
براي  هاي دیگر داستان هویداست؛دیگر این مالل و افسردگی در وجود بهزاد، در بخش

گیرد و با میموضعی منفعل  نمونه در جایی كه در قبال پیشنهاد بازدید از كارخانۀ برق،
 (.  042 )همان: «جاي دنیا دیدن ندارداز نظر من هیچ»گوید: میلی میاعتنایی و بیبی

سرانجامش به دختري كه بیان كردیم، این حاالت بهزاد حاصل عشق بی گونههمان
هاي آلود شخصیتدر سرنوشت یأس رغم غیابش در داستان،به نام آسیه است. آسیه، به

كه در زده و نگاه تیره هاي غربتچشم»آسیه با  ساسی دارد. در نگاه بهزاد،اصلی نقشی ا
ماهی »( و همچون 027)همان: « گنجیدشكست ]...[ در جسم خودش نمیباد و مه می
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« حوضچۀ»به  پروراند،كه آرزوهاي دور و درازي در سر می (020)همان: « نهنگ شري
پرورانده ضی نبوده و هواي دریا را در سر میجا( تنگ و محدود وجود بهزاد را)همان

است. همین عظمت و مهابت آسیه در نگاه بهزاد، او را از درك زیبایی و لطافت حضور 
تعبیر خود نسترن، باعث بیماري او شده است، تا آنجا كه همسرش محروم كرده و به
ی از تأثیر آن طلسمی كه رهای ( او را طلسم كرده است؛047گویی جادوي آسیه )همان: 

بختت همین است باید بسازي! دختر »قول آن زن ساكن جزیره: قابل تصور نیست و به
 جا(.)همان «اي نیستسازم، چارههایش را پوشید: دارم میكفش

اش به اندازهرغم عشق بیدر نقطۀ مقابل، نسترن زنی پر شور و نشاط است كه به
تنگ آمده و از اینكه همسرش تا این اندازه او بهبهزاد، از حاالت و رفتار مالیخولیایی 

گاهی است كه دنبال تكیهكند و بهپناهی میبستۀ زنی دیگر است، احساس بیدل
جاي ( باشد؛ فردي كه به106)همان: « به ارتباط با آدمی استوار و ساده»برآورندة نیاز او 

واقعیت همپاي او باشد،  در عالم جا(،)همان« ورطۀ پیچاپیچ وهم»خوردن در غوطه 
آالیش دوستش داشته باشد. كسی مانند آقاي حیدري معلم دریغ عشق بورزد و بیبی

ها او را آفتاب و باران، غربت و شوریدگی موج»پوش مدرسۀ جزیره كه الغر و ساده
آمیخت. كرد و با ذرات خود میهیچ حایلی زیبایی را جذب میجال داده بود. بی

 «كردزد و عواطفش را پنهان نمیپروا زانو میاد فاقد آن بود؛ ]...[ بیظرفیتی كه بهز
بیند روست كه وقتی نسترن در كِشتی احوال دگرگون بهزاد را می(. از همین040 )همان:

زد. پلك نمی جدا از جهان دوروبر، پریده را رو به افق تار گرفته بود،پیشانی رنگ»كه 
 (. 101: )همان «رو به معلم برگشت

هاي روسی برانگیز قهرمانان زن رمانحیدري هم كه در وجود نسترن زیبایی ستایش
هاي روس شما به خانم» كند:پروا این موضوع را بر زبان جاري میبیند و بیرا می

گیرد؛ خصلتی كه در برابر این زن رفتاري حامیانه در پیش می جا(،)همان «شباهت دارید
دریغ به نسترن از همان شود. این كنش حامیانه و توجه بیمایان نمیهرگز در بهزاد ن

آنجا كه تا نسترن بر پُل باریكِ  شود؛بدو ورود به جزیره در رفتارهاي حیدري دیده می
( یا آنجا 044 )همان: «استحكام تخته را سنجید حیدري خم شد،»پرگِل قدم گذاشت، 

روانه و غرّش موتور برق و استشمام بوي روغن دلیل شنیدن هیاهوي پكه حال نسترن به
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مولّد پرصدا را با انزجار نگاه كرد، موتور مستحكم »شود، حیدري سوخته دگرگون می
قدر آلمانی كه از سال پیش مایۀ فخر او بود، ناگهان شكوه خود را از دست داد و بی

به دیوار تكیه داده است اعتنا كه در این وضعیت، بهزاد بیدر حالی  (؛041 )همان: «شد
جا(. در جایی هم كه نسترن روي )همان «از موتور خوشم آمده!» گوید:خیالی میو با بی

كند، نامۀ معروف را بر زبان جاري میاي از یك نمایشسكوي كهنۀ مدرسه، قطعه
گون درخشید: چه هایی نقرههاي خاكستري معلم جوان، از پشت عینك با جرقهچشم»

اید! )به پیشانی مشتی كوبید( آخ چرا لرزید( شما هنرپیشهبزرگی! )ته صدایش می افتخار
 (. 024)همان: « از اول نگفتید؟

رسد این توجهات و رفتارهاي حامیانه باعث شكوفایی نظر میجالب اینجاست كه به
شود؛ چیزهاي كه چشمان بهزاد زمانی شدن امتیازهاي نسترن میاستعدادها و نمایان 

كم به چشم او كم اي در میان آمده،ها عاجز بود و اكنون كه واسطهوالنی از دیدن آنط
زده به دهان نسترن چشم بهت بهزاد،»آید. مثالً در همان صحنۀ سكوي تئاتر، می

هایش روح ها و حركتلب ها،بار چشمبراي اولین گفت:ها را عالی میجمله دوخت؛
بعد، فرایند تغییري كه در جا( و از اینجا به)همان «كردر میحسی را در او بیدا داشت؛

گیرد و داستان شكلی جدي به خود می ارتباط زن و شوهر جوان آغاز شده بود،
 رود. گیري انحناي عاطفی پیش میسمت شكلبه

از همان چند صحنه قبل كه بهزاد توجه ویژة معلم جوان جزیره به همسرش را 
هاي تندیس شهبانوان تمدن»كند و او را در هیئت ه نسترن تغییر میبیند، نگاهش بمی

اش بیند و اگرچه همچنان در رؤیاي معشوق دوران جوانی( می040 )همان: «گمشده
 كنار معلم روستایی،»افتد كه چگونه خورد، به صرافت این نكته میآسیه غوطه می
 ا(.  ج)همان« رسیدشكفت و به كمال مینسترن آرام می

در ادامه و بعد از اجراي نسترن بر سكوي مدرسه و تأثیر عجیب این موضوع بر 
 گیرد؛روند تغییر رفتار و دیدگاه بهزاد سرعت بیشتري به خود می حیدري و بهزاد،

شود: هاي این تغییر در رفتار این زوج نمایان میزودي اولین نشانهاي كه بهگونهبه
سمت بهزاد پرت كرد. ي پله بود. نسترن آن را با نوك پا بهاي رورفتهوروتوپ رنگ»

هم ها را بهبار چیزي آن جوان خندید و توپ را برگرداند. بازي تكرار شد. براي اولین
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 (. نسترن هم كه از طریق غریزة022ـ020)همان:  «دختر به فال نیك گرفت پیوست؛می
دریغ حیدري باعث ف دیگر توجهات بیزنانه به تغییر رفتار بهزاد پی برده و از طر

خود را همچون كودكی  اش شده است،شده و درونیشكوفایی احساسات سركوب
دهد )همان: بیند و رفتارهایی مملو از نشاط و اشتیاق كودكانه از خود بروز میدلبند می

026 .) 
ر ضمن نظیدهد و در اعترافی كمدرنهایت نیز، دگرگونی عمیق رفتاري بهزاد رخ می

كند كه در هایی اشاره میكند، به گذشتهاذعان به آرامشی كه از حضور زن دریافت می
در كنار تو » گرفته است:وبویی رؤیایی به خود میاش با وجود نسترن رنگآن زندگی

به خانۀ ما  ترها شكل مبهمی داشت؛رسم. پیشبا جهان به آشتی می امنیت دارم،
رفتی، شدم. وقتی میكم سبك میكم زدم،من از آسیه حرف می نشستی،می آمدي،می

ها آن را حفظ تاروپود پارچۀ مبل و بالشچه ماند،تا مدتی بوي عطرت در اتاق می
عمیقی در رابطۀ این دو است كه  (. پایان ماجرا هم ایجاد دگرگونی011 )همان:« كردمی

 .پردازیمدر بخش بعدي با تفصیل بیشتري به آن می
هاي غنایی، نویسنده بیش از مانند همۀ داستان، به«جزیره»ترتیب، در داستان  بدین

رنگ اثر تمركز كند، در پی خلق فضایی است كه در آن، امكان دهی به پیآنكه بر شكل
اساس، طی هاي اصلی فراهم شود. بر این تشریح منحنی عاطفی شخصیت یا شخصیت

شدت سرد بود، بعد از پایان انی كه تا هنگام ظهر بهاین داستان، رابطۀ زن و مرد جو
شود. این موضوع نشان روزه به جزیره، دچار دگرگونی عمیقی میتجربۀ سفر نیمه

هاي بیرونی خاص بیش از آنكه در خدمت روایت كنش دهد اجزاي اصلی داستان،می
طالحات یا مطابق اص دادن این تحول درونی است باشد، در پی القاي نحوة رخ

 كنشی غالب است.   جنبۀ شَوِشی بر جنبۀ شناسی حضور،زیبایی
برانگیز دیگري كه بالدشویلر در تشریح انحناي عاطفی همچنین نكتۀ تأمل

اي خاص است كند، ثبت چندوچون برهههاي غنایی مطرح میها طی داستانشخصیت
ر این مقاله به تأسی اي خاص و غریب كه ددهد؛ لحظهكه این دگرگونی طی آن رخ می

یا به « گیزو»آن را  ،نقصان معناشناس معروف فرانسوي، در كتاب از گرمس، روایت
 نامیم.می «لحظه ـ بارقه»ترجمۀ فارسی 
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 انقالب ادراكي ـ حسي )لحظه ـ بارقه(  .4ـ2
كه بیان كردیم، بالدشویلر وظیفۀ اصلی نویسنده در داستان غنایی را پرداختن  گونههمان

ها به ظرایف روانی افراد در تعامل با یكدیگر و همچنین تشریح منحنی عاطفی آن
گوید كه اي خاص سخن میداند و در فرایند تبیین موضوع منحنی عاطفی از لحظهمی

اي كه شخصیت اصلی، ادراك یا احساسات چون دقیق برههثبت چندو»در آن با 
مواجهیم. گرمس در تشریح نظام  (،74 :2002 نقل از پاینده، )به« كندپُرشوري پیدا می

سوژه »گوید كه طی آن، پیشنهادي خود براي تبیین روایت از وضعیتی خاص می
كند كه او را از سطح پیوستاري جهان روزمره جدا كرده و با لحظاتی را تجربه می

 معین،)بابك« گذاردسر میشناختی را پشتاي زیباییگسست از این جهان، سوژه تجربه
اي اطالق گیزو به لحظه»نامد. می «گیزو»(. او این وضعیت خاص را 224 :2001

دار را اي و برقپرد و درخششی نقرهگردد كه ماهی كوچكی، لرزان از آب بیرون میمی
(. 61 :2001)گرمس،  «آمیزندآفریند كه در آن برق نور و رطوبت آب درهم میمی

اي خاص و ویژه از تركیب عناصر كند، جلوهیح میتصویري كه گرمس آن را تشر
مختلف طبیعی است كه باعث ایجاد حس گسست تماشاگر از جریان روزمرة امور 

ابژة دیداري در این شرایط دیگر ابژه »آورد. شود و حالتی شگفت را در او پدید میمی
 (.61: 2001 )شعیري، «بلكه به سوژة افسونگر تبدیل شده است نیست؛

این منظرة شگفت هنگام عصر روز سفر و در برابر دیدگان بهزاد  ،«جزیره»ر داستان د
شود. او كه از حین ورود به جزیره تجارب غریبی را در ارتباطش با دختر از پدیدار می

اي همچون آقاي حیدري ها حاصل حضور واسطهگذارند كه البته بخشی از آنسر می
 شود كه در آن:د فضایی میاست، بعد از خروج از مدرسه وار

هاي قطره چرخید،هاي سرخ بهزاد را احاطه كرده بود. عطر دور او میزیروبم رنگ 
چكید. نسترن زیر آالچیق رفت. ها بین موهایش فرومیلرزان باران از نوك برگ

 هاي ارغوانی،سایه كشید،هاي عقیقی دختر شعله میتابید. چشمآفتاب اریب می
 زد. این دریاي سرزندگی،افروخت. رو به خورشید لبخند میرا برمیهایش گونه

 (. 027 :2010كرد )علیزاده، نفس مرد را تنگ می گل و شبنم، طراوت و عطر،
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اي همچون آفتاب، این صحنۀ غریب كه حاصل تركیبی از زیبایی نسترن و عناصر طبیعی
ضربۀ »چیزي كه نویسندة داستان آن را  بهزاد را تا آستانۀ سایه، باران، گل و شبنم است،

ترسد كه مبادا اگر تحت تأثیر اما بهزاد از این می برد؛می نامد،جا( می)همان« بیدار شدن
با تمایل فطري خود »شاید  توجهی به نسترن بیدار شود،آنی این نور از خواب غفلت بی

ص آسیه برگردد و در این اش درخصوجا( خیاالت مالیخولیایی)همان« باز رو به سایۀ
 حالت بازهم نسترن، همانند همیشه، آسیب خواهد دید.  

این تردید و درنگ حاصل از آن همچون سدي در برابر امواج عواطف ناشی از 
كند كه ایستد و این باور را از بهزاد دریغ میهاي غریب آن بعدازظهر رؤیایی میتجربه

رود كه اي پیش میگونهاما شرایط به غییري ایجاد شده است؛ت در احساسش به نسترن،
خواهد مرد را در میان گویا سحر آمیخته با فضاي اسرارآمیز آن لحظات خاص نمی

جا( به حال خود )همان «بخارهاي مسمومی كه روح او را زمانی دراز احاطه كرده بود»
 رو در ادامه:ازهمین رها سازد؛

 شاخۀ درختی را گرفت، از سراپایش موجی گرم گذشت،مشتی خاك برداشت،  
ها مِهِ نگاهش نازك شد ]...[ دست ها را نوازش كرد، چشم دوخت به نسترن،جوانه

چشم به  را در جیب كت فروبرد و از او دور شد. طول باغ را رفت و برگشت،
 ها را بست و بازگشودپلك برابر دختر ایستاد، قرص سرخ خورشید دوخت،

 (. 021ـ027)همان: 

 این لحظات شگفت و فضاي اسرارآمیز، بهزاد كه از لرز اندام نسترن آگاه شده، در ادامۀ 
اندازد و نسترن نیز كه متوجه حمایت و هاي او میآورد و بر شانهكتش را از تن درمی

ها را بست؛ گرماي تن بهزاد و بوي كت را پوشید و دگمه»توجه همسر شده است، 
 (.  021)همان: « ن او ــ عطر مبهم شیرة كاج ــ سر دختر را به دوار آوردادكل

شدن این تجربۀ خاص، زمان حضور زن و مرد در رستوران محقر اندكی پس از سپري 
جزیره، بهزاد كه حاال از فضاي احساسی حاكم بر آن لحظات رها شده و با اشتهایی كه 

گوید. لحظاتی كه ها میاز غربت آن لحظه از خود انتظار ندارد مشغول خوردن غذاست،
نگاه او را به آسیه و البته به نسترن تغییر داده و او را در آستانۀ دركی جدید از زندگی 

 قرار داده است: 
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هاي برگ ها،انبوه گل هایم آب شد؛باره یخ چشمساعت پیش در باغ انگار یكنیم
كشیدم وقتی نفس می ا گرفتند،هاي دریا و خورشید رنگ خودشان رموج خیس،

هاي كفش ها دیگر نبودند،آدم كردم،بوي زمین خیس را در خونم احساس می
هاي تند رنگ خواب و جوراب پارة حیدري را دوست داشتم. قبالً صداها،پاشنه

هاي رنجور به نسترن چشم اثر شده. )برگشت و لبخند زد،حاال بی داد،آزارم می
 پس من هم درختی دارم )همان: مثل درخت سیبی در اوایل شهریور،خیره شد( تو 

 (. 010ـ010

اش با این مرد، اما او كه در زندگی سازد؛حاالت غریب بهزاد، نسترن را نیز متأثر می    
 با وجود تمام محبت و توجه به همسرش، همواره سایۀ شوم زنی دیگر را دیده است،

نگرد؛ در زمانی به این كوتاهی، به چشم تردید می همبه این دگرگونی عمیق آن
آید وجد میهاي مرد حالتی باثبات ندارد: گاه بهروست كه در برابر اظهار محبتازهمین

گردد. گویی كه از كند و اشكی بر گوشۀ چشمانش نمایان میخندد و گاه بغض میو می
ترسد. وقتی هم ال گذشته میشدن تأثیر این لحظات و بازگشتن بهزاد به همان روزایل 

انحناي بین شست و سبّابه را »گیرد و كه مرد دستش را با مهر فراوان در دست می
كشد. اما پاسخ بهزاد نشان از او دستش را پس می كند،( می010)همان:  «نوازش

 نه نسترن! من دروغ بلد نیستم،»شگفت و گذراست:  ماندگاري دائمی آن لحظۀ ناب،
 (.010)همان: « شود؛ كی از آینده خبر دارد؟ر سعی كنم. اما انسان عوض میحتی اگ

جالب این است كه احساس نسترن دربارة گذرا و ناپایدار بودن این لحظه و تأثیرات 
سوژه پس » گرمس معتقد است: آن دقیقاً با ایدة گرمس در این خصوص همخوانی دارد.

دوباره به واقعیت و روزمرگی  گسستی، بۀبارقه و آن تجراز گذراندن آن لحظه ـ 
(. 226: 2001معین، )بابك« شودهاي قراردادي و عادتی میگردد و درگیر دریافتبازمی

پذیري ها، درباب برگشتدر نقطۀ مقابل، بالدشویلر در تشریح منحنی عاطفی شخصیت
ساس، اگوید. بر این و گذرایی احساسات حاصل از برهۀ تحول عاطفی سخن نمی

در تشریح چندوچون نقطۀ اوج  توان نتیجه گرفت كه اگرچه ایدة لحظه ـ بارقهمی
هاي كوتاه غنایی كاركرد دارد، این ایده با هاي داستانجریان تحول عاطفی شخصیت

 ها مناسبتی ندارد.  گونه داستانبندي اینشیوة پایان
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دهندة ایجاد كند كه نشان، نویسنده وضعیتی را ترسیم می«جزیره»در پایان داستان 
تغییر بنیادي در احساس شخصیت بهزاد است؛ تغییري كه نسترن نیز بر وقوع آن ایمان 

 نسترن كُت بهزاد را از روي شانه برداشت:»دارد: 
 شود.ـ بپوش تو سردت می

 ـ من در كنار تو گرمم. 
برداشت. بهزاد گل را رفت. دختر دستهپت موتور قایق تحلیل میصداي نرم او در پت

 (.010 )همان:« مانی؟همیشه با من می كنار گوش او نجوا كرد:

 «  جزيره». نمادپردازی در داستان 4ـ2
هاي كوتاه غنایی براي ترین شگردهاي نویسندگان داستاننمادپردازي یكی از اصلی

نی و شود كه هنرمند طی آن، امري عیالقاي معناست. نمادپردازي بر فرایندي اطالق می
نماد بهترین تصویر ممكن »كند. شده را جانشین مفهومی انتزاعی و ناشناس میشناخته

 «تر بیان كردشیوة روشنها را بهتوان آناي است كه نمیبراي تجسم امور نسبتاً ناشناخته
سوي صنعت استعاره متوجه (. شاید این تعریف ذهن خواننده را به0: 2060 )دالشو،

وجوه متمایز  جود مشابهتی كه در تعریف این دو صنعت وجود دارد،كند؛ اما با و
 مشخصی دارد؛ مثالً نماد، برعكس استعاره كه بر یك مفهوم مشخص داللت دارد،

( را به ذهن 126 :2017 )شمیسا،« همبهاي از معانی و مفاهیم مربوط و نزدیكهاله»
در معناي ظاهري خود نیز قابل دریافت  عكس استعاره،كند یا اینكه نماد، بهمتبادر می

برعكس استعاره ابتناي  است و ارتباط میان دو سوي نماد و امري كه بر آن داللت دارد،
صرف بر شباهت ندارد و روابط دیگري همچون مجاورت و تداعی نیز در امر 

 نمادپردازي دخالت دارد.
ص ندارد و در بیشتر انواع با اینكه استفاده از نماد به داستان كوتاه غنایی اختصا 

دلیل تمركز ادبیات داستانی، نمادپردازي امري معمول است، در داستان كوتاه غنایی به
نماید. هاي اصلی، استفاده از نماد امري ناگزیر میآن بر تشریح منحنی عاطفی شخصیت

نمادهایی كه بیش از هرچیزي با هدف بیان دقیق عواطف و احساسات درونی 
 شود.پرداخته میها شخصیت
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نیز با توجه به مضمون اصلی روایتش كه تشریح جزئیات  «جزیره»نویسندة داستان 
طور ویژه هاي بهزاد و نسترن است، به نمادپردازي بهتحول ارتباط عاطفی شخصیت

نشستۀ تزاري است و در گلكِشتی به ترین نماد این داستان،توجه كرده است. محوري
انتظار نیز ري، نمادهایی فرعی همچون قطار، فندك و زن تنهاي چشمكنار این نماد محو

آید. البته نباید از نام داستان و تصویري نمادین كه این نام در ذهن مخاطب می چشمبه
 كند، غافل بود.  متبادر می

در ابتداي داستان، وقتی بهزاد و نسترن عزم رفتن به جزیره را دارند، پیش از سوار 
مبدأ و بی آهنی،هاي خطریل»شوند كه در آن اي مییق، وارد ایستگاه متروكهشدن در قا

ها شكسته، در باد و باران و دریچه شد. قطاري اسقاط،ها قطع میمقصد، بین علفبی
(. مواجهۀ زن و مرد جوان با این صحنه 104 :2010)علیزاده، « آفتاب رها شده بود
شود كه داراي وجوهی نمادین است؛ امري دو می وگویی میان آنباعث درگرفتن گفت

ها و كند كه تأكید داستان بر صحنهكه از همان آغاز خواننده را با این واقعیت مواجه می
گیرد. بالدشویلر ها صورت میبا هدف بیان وضعیت درونی شخصیت هاي بیرونی،كنش

 داند. یهاي كوتاه غنایی ماین كاركرد را یكی از خصایص اصلی داستان
قدر صبر كرده تا رسیده به آخر دنیا. آن»در این صحنه، بهزاد با بیان این تعبیر كه: 

مثل كسی كه سرتاسر عمرش را صرف رؤیایی ناتمام  هایش علف سبز شده،بین شكاف
كند. عشق او به آسیه اي نمادین وضعیت خود را ترسیم میگونهجا(، به)همان« كرده

یابد، بلكه او را از گاه سرانجامی نمیفقط هیچرسد نهنظر میكه بهرؤیایی ناتمام است 
دارد. در ادامه شخصیت زن بازمی كند،دریغ نثارش میدرك فرصت عشقی كه نسترن بی

 با بیانی نمادین ضمن ابراز تأسف از حال آشفتۀ همسرش، ضمن موافقت با تعبیر بهزاد،
 الشعاع قرار دهد:ها را تحتاست ارتباط آنكند كه این حال ممكن به او گوشزد می

قدر بماند تا مثل اسكلت شده. باید آن فرورفته توي زمین، هایش از كار افتاده،چرخ»
 جا(.)همان «مثل من بله، گرد شود. بهزاد ابرو درهم كشید:

عنوان یكی از اگر از اشارة گذراي نویسنده به قطار مستهلك و ایستگاه متروك به
نشستۀ تزاري كه در میان امواج، نگاه تمام مسافران گلمادهاي فرعی بگذریم، كِشتی بهن

ترین ابزارهایی است كند، یكی از اصلیویژه زن و شوهر جوان را به خود جلب میبه
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داستان از آن براي بیان نمادین وضعیت آشفتۀ بهزاد و تأثیر مالیخولیاي  كه نویسندة
پس از مدتی پرهیب یك كشتی »گیرد: او با نسترن بهره میعشق به آسیه در رابطۀ 

اي از گذشته زده،تنها و غربت ها به گل نشسته بود،وسط موج دروپیكر آشكار شد؛بی
(. 102)همان: « آغوش بادهاي سرد ]...[ معلوم نیست از كِی به گل نشستههم دوردست،

اي افسانه شان است،یر گذر هرروزههاست در مساهالی جزیره دربارة این كشتی كه سال
شود و تا هاي طوفانی، زنی سفیدپوش بر عرشۀ آن ظاهر میاند: در شبغریب ساخته

خواند. همۀ اهالی جزیره به این افسانه باور دارند و در درستی صبح آوازي سوزناك می
چالش آن شك ندارند. حتی وقتی آقاي حیدري، معلم مدرسۀ جزیره، این داستان را به

آشوبد و در جواب به شود. این اتهام، او را سخت میمتهم به ترسو بودن می كشد،می
و چوب پوسیده و اگر كسی  گوید: این كشتی چیزي نیست مگر مشتی فلزاهالی می

بروید و از نزدیك  روز سوار قایق بشوید،یك كاري ندارد،» شكی در این زمینه دارد،
 جا(. )همان «ببینید

یادآور دشواري حس انتظار تمام  اند،اي كه اهل جزیره براي این كشتی ساختهافسانه
دهند؛ رفته آوازهاي سوزناك سر میعاشقانی است كه در فراق معشوقِ ازدست

 شوند،كه زن تنهایی كه بهزاد و نسترن بعد از ورود به جزیره با او مواجه میگونه همان
كه براي ماهیگیري به دریا رفته و هرگز بازنگشته  انتظاري شوهر مفقودشدر چشم

روست كه بهزاد شود. ازهمینهاي طوالنی به كشتی خیره میساعت است، هر شب
برد كه كند و خیال خود را به روزهایی میمحض شنیدن این افسانه، به كشتی رو میبه

قراري در و بیچشم و خرامانی بوده كه از سودا آن كشتی محمل زنان افسونگر سیاه
زده هاي غربتبه یاد چشم گنجیدند و با مرور این خیال دور،هایشان نمیتنگناي جسم

هاي پلك خورده،سر را تكیه داد به دیرك زنگ»افتد و بعد از آن، و نگاه تیرة آسیه می
 )همان:« تپیدلرزید و شقیقه میهایی گسسته میاش با نفسهاي بینیخسته را بست. پرّه

106.) 
همیشه حاصل » داند این حال دگرگون و تظاهرات بیرونی آنخوبی مینسترن به

جا( است و با دیدن این حالت، احساس )همان« وواگشت یاد دوردست آسیهگشت
زنی جوان دشوارتر از  چیز برايشود؛ چراكه هیچاش دوچندان میپناهی و پریشانیبی
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یاالت همسرش، بازندة عشقی از خاطرات دور اش را در بازي خاین نیست كه زندگی
اش در این كشتی بیند كه شریك زندگانیببیند. او در برابر چشمان خود می

كند بیند و با دردي عمیق حس مینشسته، هوایی از خودش و معشوق دیرین میگلبه
دل اندوهش به جذبه ب كرد،انداز در روح بهزاد حلول میذره این چشمذره»كه چگونه 

 (. 040 )همان:« آمیختانسان و دریا می شد، با آسمان،می
ناخواسته مجذوب تعبیر  كند،پناهی و تنهایی میقدر احساس بینسترن وقتی این

هاي پردازيشنود او افسانهكه میشود؛ زمانی آقاي حیدري دربارة این غول ترسناك می
گذارد و به آنان نهیب با واقعیت می رو شدنپاي ترسشان از روبهاهالی جزیره را به 

اي ویران بر روي مشتی فلز و چوب زند كه این كشتی چیزي نیست مگر پوستهمی
كند؛ عشقی كه حاال چیزي عشق بهزاد به آسیه نیز صدق می پوسیده؛ حقیقتی كه دربارة

خواهد شكست و ترین ضربات درهم حاصل كه با كوچكنیست مگر رؤیایی پوچ و بی
می خود را از زندگی این زن تنها دور خواهد كرد. اتفاقی كه در همان بعدازظهر شو

قدر محكم دربرابر پوچی افسانۀ دهد و البته حضور آقاي حیدري كه آنرؤیایی رخ می
ایستد، در زوال خیال باطل بهزاد دربارة آسیه نیز نقشی انكارناپذیر كشتی تزاري می

ش احساس نیازي شدید به ارتباط با آدمی ساده و رو زن كه در دروندارد. ازهمین
 كند. كند و سر صحبت با حیدري را باز میبه بهزاد پشت می استوار دارد،

گذشته از ارتباط بهزاد و نسترن با تصویر نمادین كشتی تزاري، این عنصر براي یكی 
اي حالت نمادي بر از زنان تنهاي جزیره نیز كه همسرش را در دریا گم كرده است،

اش را از احوال زن تنها آشكار آید. وقتی نسترن شگفتیشمار میثمر بهانتظاريِ بیچشم
زند بیرون و كنار ساحل راه ها از خانه میگاهی شب»شنود: در جواب می كند،می
(. همچنین در پایان داستان، وقتی 047)همان: « كند به كشتی تزارينگاه می رود،می

شان رخ داده است، از آقاي خوشحال از تغییر شگفتی كه در زندگی نسترن و بهزاد
آلود را براي معلم جوان اي غمنویسندة داستان آینده كنند،حیدري خداحافظی می

شده با گذشتند و او احاطهسر هم میها پشتروزها و سال»كند كه در آن، بینی میپیش
سیاه مدرسه هاي دریایی و تختهداي مرغصتك هاي ابري دلتنگ،ها، میان خانهخیزاب
ها صداي زنی را از كشتی مغروق شب شد و تدریجاً مثل ساكنان جزیره،پیر می
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دهد كشتی در این داستان، نمادي از (. امري كه نشان می011)همان: « شنیدمی
ثمري است كه حاصلی جز تعلیق و اتالف هاي بیپایان و عشقهاي بیانتظاريچشم
 ندارد. عمر 

خود  ترین تصویر نمادین داستان دانست،توان آن را اصلیافزون بر كشتی كه می
طور كلی موقعیت مكانی جزیره، جزیره كه نام داستان نیز است، وجوهی نمادین دارد. به

این قابلیت را ایجاد  هاي متالطم و معلق،آب مكانی مملو از ثبات و آرامش در میانۀ
كردن ثبات و آرامش در  عنوان نمادي براي تصویرينده از آن بهكرده است كه نویس

زندگی این زوج جوان و رهایی بهزاد از تعلیق اوهام و خیاالت فاسد استفاده كند. در 
جزیره ملجأ » بخشی ذكر شده است:فرهنگ نمادها، یكی از معانی نمادین جزیره پناه

« ند تا از تهاجم ناخودآگاه بگریزندشوجایی است كه آگاهی و خواسته متحد می است؛
( و پُر بیراه نخواهد بود اگر بگوییم كه براي بهزاد جزیره 017: 2010 ،)شوالیه و گربران

 اش به حقیقت عشق نسترن و خواستۀحكم مكانی را دارد كه در آن، میان آگاهی
شكل »كه  اشتعبیر خودش، از چیزي در رابطهگردد و بهاش پیوند برقرار میدرونی

یابد و حاصل این امر رهایی ( خالصی می011 :2010 )علیزاده،« مبهمی داشت
 امان خیال آسیه از ضمیر ناخودآگاه است.هاي بیهمیشگی او از تهاجم

گذاشتن بر خاك جزیره آغاز  محض قدمفرایند رهایی بهزاد از این خیاالت به
  كند:این موضوع اشاره می شود و اتفاقاً نویسنده نیز در بیان خود بهمی

وراست هاي سوسن وحشی با نسیم چپبر زمین مستحكم زیر پاي او، گُل 
ناك رها شده بود. در احاطۀ مه كهربایی دریا، رفت. از تعلیق زورق آبمی

هاي باران بر شد، با قطرهدستخوش اضطراب بود؛ رؤیاهاي او بین ابرها تجزیه می
 (. 044 )همان:« ي زندگی داشتچكید. جزیره بوسرش فرومی

با در نظر گرفتن این موضوع كه قایق حامل  ،«ناكاز تعلیق زورق آب»تعبیر رهایی 
هایی را براي حمل آب در خود دارد، بهتر حوضچه بهزاد و نسترن، گذشته از مسافران،

بلكه  فقط در حصار آب دریا قرار گرفته است،شود. بهزاد در قایق نهدرك می
هاي مملو از آب داخل قایق نیز این حالت معلق و محصور بودن را دوچندان ضچهحو
هاي او از كند و اتفاقاً این دوگانۀ آب داخل حوضچه و آب دریا در تصویرسازيمی
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آسیه در آرزوي » گوید:ارتباط ناتمامش با آسیه نقش دارد؛ آنجا كه در خیال خود می
 (. 020)همان:  «خواسترا نمیماهی نهنگ شر! حوضچۀ م عمان بود؛

ها یكی استفادة نمادین از عنصر مكان براي بازنمایی احساسات درونی شخصیت
هایی كه از برخی دیگر از ابزارهاي اصلی نویسنده در طول داستان است. توصیف

اي است كه مكان دیگر چندان جنبۀ عینی و ارجاعی ندارد گونهبه شود،ها ارائه میمكان
با تقویت جنبۀ »شناسی مكان، د معانی استعاري شده است. مطابق اصلی در نشانهو واج

گیرد و با تضعیف این جنبه، وجه استعاري آن عینی مكان، بُعد شناختی آن اوج می
(. با 222: 2001)كنعانی، « یابدسوي فضاشدگی سوق میشود و مكان بهتقویت می

جنبۀ عینی  شده در داستان،هاي توصیفتوان گفت بیشتر مكانلحاظ این قاعده می
ترین مكان عنوان اصلیجمله خود جزیره بهاز است؛ندارد و متضمن معانی استعاري 

هاي موجود در این روایت كه ذیل این تعریف تصویرشده در داستان. از دیگر مكان
 ساختمان محل سكونت زن منتظر است كه حس انتظار و تنهایی را القا گنجد،می
 كند:  می

درمیان خالی. زده بود و درز آجرها یكبه ساختمان آجري رسیدند. دیوارها شوره
اي زانو زده بر روشن، دختربچهپردة زرد زیرزمین پس رفته بود، در فضاي سایه

هاي اشتیاق، دستكرد، رنجور و بیورورفته بازي میگلیم. با عروسكی رنگ
 دار، زنی نشسته بود،چپ او روي نیمكتی ترك برد. سمتبازیچه را باالوپایین می

تكان. روي گرامی پریده و بیگاه چانه، در پرتو چركتاب چراغ، رنگدست تكیه
خش سوزن از چرخید. آهنگی عامیانه، همراه با خشاي سیاه میاي، صفحهجعبه

 (.042: 2010 )علیزاده، شدها در حیاط پراكنده میدرز پنجره

منزل دوست آقاي حیدري  ( و041هایی نظیر كارخانۀ تولید برق )همان: همچنین مكان 
 اي فراتر از معناي ارجاعی دارد. ( معانی046 )همان:

فندكی است كه دختر در هنگام  از دیگر عناصر داستان كه كاركردي نمادین یافته،
امالً كند. تعارف این فندك رفتاري كافروختن سیگار آقاي حیدري به او عرضه می

اما معلم  دهد؛كبریت رخ می دار بودن بستۀمعمولی از جانب نسترن است كه با دیدن نم
وجهی مقدس به این عمل كامالً  حدوحصري كه به زن دارد،دلیلی شیفتگی بیجوان به
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آن را مثل شیئی مقدس در نور آفتاب زیر و رو  حیدري خم شد،»بخشد: طبیعی می
نظر شود و حتی بهبار این عمل تكرار میر ادامه نیز چندین (. د020 )همان: «كرد
توجهی  چراكه در متن آن، عمد در پی تكرار این عمل است؛حیدري گاهی به رسدمی

 هنگام ترك جزیره،بیند. در پایان داستان نیز، نسترن بهاش میهرچند اندك از زن رؤیایی
 دختر فندك را رو به ساحل پرتاب كرد،: »بخشدرسم یادگاري به حیدري میفندك را به

 پیش پاهاي معلم افتاد. خم شد و آن را از زمین برداشت، بین شست و سبابه چرخاند؛
 (. 010 )همان:« زدرنگ برق میگاز مایع با درخششی یاقوت در واپسین پرتوها،

 های زباني و ادبي   . ويژگي2ـ2
هاي كوتاه غنایی ی از خصایص اصلی داستانتر بیان كردیم، یككه پیشگونه همان

هاست. نویسنده براي واسطه از عواطف و احساسات شخصیتتشریح تصویري بی
اي دارد؛ به عنصر زبان نگاهی ویژه گذشته از سایر ابزارها، یافتن به این مهم،دست 

اده در زبانی ادبی كه آراسته به صنایع و مملو از تصاویر شعري است. زبانی كه علیز
گیرد، كامالً شاعرانه است كه گاهی این قابلیت را دارد كه از آن بهره می« جزیره»داستان 

عنوان دو عنصر بالغی به شعر تبدیل شود. صنایعی همچون تشبیه و استعاره نیز، به
توان ادعا كرد كه بسامد زیادي در متن دارد؛ تا آنجا كه می كاررفته در نوع ادبی شعر،به

ز نمادپردازي، زبان شاعرانه، تشبیه و استعاره، نقشی بسزا در القاي معانی مورد نظر بعد ا
كارگیري تصاویر امپرسیونیستی است كه به« جزیره»نویسنده دارد. ویژگی دیگر زبان داستان 

ها و تركیب آن با عنصر نور فرادست واسطۀ توجه ویژة نویسنده به استفاده از قابلیت رنگبه
فرایندي است كه در آن، هنرمند جهت بیان احساسات  لق تصاویر امپرسیونیستیآید. خمی

وي استنباطی »گیرد. براي نیل به این منظور، هاي جهان بیرون بهره میو عواطفش، از جلوه
هاي شخصی هاي داستان یا زمان و مكان رخدادها را برحسب ادراكاي از شخصیتلحظه

  (.170 :2002 )پاینده،« آورداغذ مییا ذهنیت راوي عیناً بر روي ك
اي از متن داستان كه پیش از این در تبیین انقالب حسی ـ ادراكی شخصیت بریده

از تصاویر امپرسیونیستی است كه در آن، نویسنده با  اي عالیبهزاد ذكر شد، نمونه
ق هاي نسترن از بلنداي آالچیاي همچون انبوه شاخههاي بصرياستفاده از جلوه
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خیزد، درخشش آتشگون چرخش ذرات آب از كه از فواره برمی شكل،گنبدي
عنّابی و  گلی،هاي صورتی و پشتروشن رنگسایه ها،ها روي موج سبز برگخوشهگل

با كاستن از بُعد ارجاعی  (،027 اناري، یاقوتی و مرجانی )همان:اخرایی و گل شنگرفی،
سازد. در تغییر انقالبی در شخصت اصلی مبدل می مكان، آن را به فضایی براي بروز

هاي بسیاري از این نوع تصاویر وجود دارد كه در این بهره، به طول داستان، نمونه
 كنیم: ها اشاره میبرخی از آن

هاي برّاق را باال كشیده بود و به سایۀ دیوار كاهگلی، درختچۀ انار شاخ و برگ» -
 (؛ 042ـ040)همان: « رآمیخته بود با خارهاي خشك حصا

تنیده هاي درهمحلقه تابید،تاب دریچه روي موهاي بلند و پرشكن او مینور نیم» -
 (؛ 042)همان:  «درخشیدبا پرتوي ارغوانی می

 شد،كه دور میها تا انتهاي علفزار همراه نسترن بود. همچنانگرما و لطافت زن» -
وبرگ ماغ ادند. گاوي سیاه زیر درختی پرشاخددست تكان می صف كشیده كنار پرچین،

 )همان: «دویدنددنبال هم میكشید. یك دسته اردك بر گندمزار دروشدة طالیی بهمی
 (؛ 041

 (؛024)همان: « آفتاب عصر روي دهان متبسم نسترن موجی درخشان تاباند» -
ش هاي گولرزید، اللههایش میسرانگشت نسترن دست روي میز گذاشت،» -

هاي سرخ بود. هاي مرجان در نور شكستۀ عصر غرق سوزنكگداخت و گوشوارهمی
باد محو غم افتاد. آب دهان را فروبرد،ها از رمق میهاي بور گردن، رنگروي كُرك

 (.010)همان:  «وپایین رفت و سرخی گونه گسترده شد تا شقیقهباال
و  كه ویژگی بارز آن تركیب رنگ نویسنده تصاویري را خلق كرده ها،در این نمونه
 گلی، عنّابی، شنگرفی،هایی همچون ارغوانی، آتشگون، صورتی، پشتنور است؛ رنگ

ها ارغوانی و طالیی كه بیشتر آن اي،قهوه یاقوتی، مرجانی، زرشكی، اناري،اخرایی، گل
ت و عشق حساسی گرما، اشتیاق، گنجد؛ طیفی كه القاگر شور،ذیل طیف رنگ سرخ می

اي كه تغییر عاطفی شخصیت كه پیش از این نیز اشاره كردیم، در صحنهگونهاست. همان
 آید. چشم میهاي طیف سرخ بهبهزاد اتفاق افتاد، بیشترین بازنمایی رنگ
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اي كه هاي غالباً مكنیهها و استعارهدر بررسی سطح ادبی داستان، كاربرد تشبیه
براي خلق فضاي شاعرانه و تقویت لحن غنایی داستان از  منزلۀ ابزاري مهمنویسنده به

قدر زیاد كند. بسامد این نوع كاربردها در متن آنها بهره جسته است، جلب توجه میآن
رو فقط برخی ها در این مختصر فراهم نیست؛ ازهمیناست كه امكان ذكر همۀ آن

 آوریم: ها را در اینجا مینمونه
لحاظ سبكی شایان هاي مكنیه كه بسامد باالي آن در متن بههایی از استعارهنمونه

 توجه است:
هاي عینك شعله پشت شیشه هایش شاخص بود؛در این مجموعه تنها چشم» -

 (؛101)همان:  «كشیدمی
 «چكیدهاي باران بر سرش فرومیشد، با قطرهرؤیاهاي او بین ابرها تجزیه می» - 

 (؛044)همان: 
 جا(؛ )همان« زدهاي خشك موج میهاي گسترده بر شاخها رختهبرابر خانه» -
 (؛جا)همان« دویدندها میوبیدار بچهبر چمنِ خواب» -
زد و با سوت می رفت،وپس میجنبید، پیشاي آهنی موتوري سیاه میبر پایه» -

 (؛041)همان: « شدانگار مهیاي جهیدن می نیرویی توفنده،
 (.040)همان: « ها او را جالل داده بودبت و شوریدگی موجغر آفتاب و باران،» -

 هایی براي انواع تشبیه:نمونه
 (؛106)همان: « گرفتههیوالیی مه برگشت و زُل زد به كشتی:» -
هاي اندام برافراشته به تندیس شهبانوان تمدن پیشانی بلند را رو به باد گرفته بود،» -

 (؛040)همان:  «ماندگمشده می
 (؛ 040)همان: « لغزیدهاي خیس زنبق بر پیشانی میهاي مو چون گلبرگحلقه» -
 (.027« )انداز باغ، دریایی از گل بودچشم» -

آرایی نیز آمیزي و واجصنایع ادبی دیگري همچون حس گذشته از تشبیه و استعاره،
نایع شعري نویسنده از ظرفیت ص آگاهانۀ دهندة استفادةدر متن وجود دارد؛ كه نشان

 است.« جزیره»براي افزودن بر وجه غنایی داستان 



 2042 پاییز و زمستان، 21، شمـارة 6سال                                                     شناسیفصلنامۀ روایتدو 

 

244 

 

    . نتيجه4
ویژه اندیشۀ مدرنیسم افزون بر اثرگذاري بر بیشتر وجوه حیات انسانی، در ادبیات و به

تأكید بر ناخودآگاه،  هاي زمان روایی،نوع ادبی داستان تأثیر گذاشته است. تنوع در شیوه
هاي مدرن است. هایی اغلب داستانمتفاوت از ویژگی بنديرنگ و پایانضعف پی

هاي مدرن است كه براساس داستان كوتاه غنایی نیز یكی از انواع مهم داستان
هاي آیلین بالدشویلر، منتقد معروف آمریكایی، شگل گرفت. براي این نوع اندیشه

 یت،پیچیدگی روا رنگ نامتعارف، فرجام باز،هایی همچون پیداستان، ویژگی
ذكر منحنی عاطفی و سبك شاعرانه و ادبی ذكر شده است كه برخی از این  نمادپردازي،

آید و برخی دیگر بیشتر با كیفیت شمار میهاي مدرن بههاي نوعی داستانموارد، ویژگی
هاي كوتاه غنایی مطابقت دارد. از آنجا كه تمركز بر بیان و فلسفۀ وجودي داستان

ترین كاركرد ها در زبانی نمادین و با لحنی غنایی اصلییتاحساسات و عواطف شخص
ذكر منحنی  توان ادعا كرد كه سه ویژگی نمادپردازي،می هاي كوتاه غنایی است،داستان

هاي همراه تشریح لحظۀ اوج انقالب عاطفی و سبك شاعرانه ویژگیعاطفی به
 آید.  شمار میها بهنماي این نوع داستانخصیصه
نمونۀ بارز  از غزاله علیزاده،« جزیره»توان گفت داستان ناد با موارد مذكور میبا است

توان الگویی كامل براي هاي كوتاه غنایی است كه با بررسی منتقدانۀ آن میداستان
شرح  «جزیره»هاي این نوع روایی معرفی كرد. هاي واجد ویژگیتشخیص دیگر داستان

دلیل گرفتار ماندن شخصیت مرد در ست كه بهماجراي تحول عاطفی زوجی جوان ا
 روزةنابودي است. سفر یك شان در آستانۀزندگی خاطرات عشق نافرجام دوران جوانی،

شود كه درنهایت تحول درونی هایی همراه میاین زوج به جزیرة آشوراده با تجربه
دیمی و عشق ق هاي عواطف او به همسرش،شخصیت مرد و دگرگونی عمیق در زمینه

 زند.  زندگی زناشویی را رقم می
توجه ویژه به لحظۀ خاص تحول درونی  تمركز داستان بر شرح منحنی عاطفی،

ـ بارقه یاد شده؛ اصطالحی كه  كه در مقالۀ حاضر از آن با عنوان لحظه شخصیت مرد ــ
هاي استفاده از نماد شناسی روایت مدرن اخذ شده ــاز آراي گرمس درخصوص نشانه

گیري از ها و درنهایت بهرهمختلف براي بیان غیرمستقیم احساسات و عواطف شخصیت
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هاي را به یكی از تجربه «جزیره»داستان  سبك نوشتار ادبی و تصاویر امپرسیونیستی،
 هاي كوتاه غنایی در ادبیات داستانی فارسی تبدیل كرده است.موفق داستان

منظور محقق كردن دهد نویسنده بهنشان میهاي متن ها و ظرفیتبررسی ویژگی
به شگرد  هدف اصلی روایت، یعنی تبیین جزئیات منحنی عاطفی شخصیت مرد،

نمادپردازي نگاهی ویژه  افكنده است. نمادهاي داستان در دو دستۀ اصلی و فرعی جاي 
و  نشسته نمادهاي اصلی و قطار كهنه و ایستگاه متروكگلگیرد. جزیره و كشتی بهمی

فندك نمادهاي فرعی است. ایستگاه متروك با قطار اسقاطی كه در آن قرار دارد و 
 انداز جزیره در گل فرورفته،اي از چشمكشتی تزاري قدیمی كه سالیان دراز در گوشه

است كه حالت ناخوشایند شخصیت مرد را در تعلیق همیشگی و بالتكلیفی  نمادهایی
دهد. جزیره هم نمادي است از پناهگاهی امن ن میآزارندة حاصل از عشق قدیمی نشا

دهد و ضمن ایجاد آگاهی و شعوري درونی به كه مرد را از این بالتكلیفی نجات می
او را براي همیشه از هجوم خیاالت نهفته در ناخودآگاه رها  هاي همسرش،ارزش

نه و متضمن سازد. كاربرد انواع تشبیه و استعاره از نوع مكنیه و تصاویر شاعرامی
ها و نورها فرادست كارگیري ظرفیت رنگخصایص امپرسیونیستی كه از رهگذر به

ترین آمده، از دیگر شگردهاي مهمی است كه نویسنده را در خلق یكی از موفق
 هاي داستان كوتاه غنایی یاري كرده است.نمونه

هاي نظام ز آموزهتوان مدعی شد فرضیۀ این تحقیق كه بر امكان استفاده ادر پایان می
شناسی حضور و مفاهیم شَوِش و لحظه ـ بارقه در تعیین مرزهاي داستان كوتاه زیبایی

شده ذیل عناوین با توجه به شواهد ارائه كرد،هاي مدرن تأكید میغنایی از سایر داستان
توان گفت اساس می شود. بر این، اثبات می«انقالب ادراكی ـ حسی»و « منحنی عاطفی»
 هاي كوتاه غنایی كه بالدشویلر نیز به آن اشاره كرده،ترین خصیصۀ معنایی داستانصلیا

اي كه بیش از آنكه بر نظام علّی حوادث متكی موضوع منحنی عاطفی است؛ مسئله
هاي پیرامونی است. این ها با پدیدهحاصل ارتباط ویژة شخصیت یا شخصیت باشد،

مل شَوِشگر با هستی است و نتیجۀ این تعامل تعبیر گرمس، حاصل تعاارتباط، به
هایی كه در تجربۀ سفر آنی و زودگذر است؛ همان جلوه هاي متكثر،گیري جلوهشكل
اش نیز دگرگونی عاطفی این شخصیت روزه بر شخصیت بهزاد عارض شد و نتیجهیك
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هاي انتواند ما را در تشخیص داستبود. دومین ویژگی برگرفته از آراي گرمس كه می
لحظه ـ »كوتاه غنایی یاري كند، لحظۀ اوج انقالب عاطفی است؛ موضوعی كه با مفهوم 

« جزیره»شناسی حضور مطابقت دارد. در داستان در نظام معنایی مبتنی بر زیبایی« بارقه
اي او از محیط شود و باعث گسست لحظهنیز این لحظۀ خاص بر بهزاد حادث می

اش دگرگونی عاطفی او در قبال نسترن گردد كه نتیجهمی اطراف و تجربۀ حاالتی خاص
  نیافتنی آسیه است.و نجاتش از رؤیاي مالیخولیایی و دست
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