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 چکیده

مکتب رمانتیسم، به عنوان یک مکتب اجتماعی، فکری و هنری کوه در اواخور هورن 

خوود هورار  تأثیردیگر ملل از جمله ایران را تحت  ادبیّاتهجدهم در اروپا شکل گرفت، 

ی مشوروطه تواکنون های این اثرگذاری را بر آثوار مختلوف فارسوی، از دورهداد و نشانه

نویسوندگانی اسوت کوه در پورداختن بوه مسوائل  توان مشاهده کرد. بیژن نجدی ازمی

مختلف نگرشی رمانتیکی دارد. این نویسنده، بوا درآمیخوتن شوعر و داسوتان و کواربرد 

سبک خاصی به وجود آورد کوه هودف  ،ی عناصر شاعرانه با محتوایی احساسیگسترده

هوای کوتواه وی بوا روش توصویفی سیسوتی داسوتاندر این پژوهش، خوانشی رموانتی

هوای لی است. دستاوردهای پژوهش ناظر بر این است کوه نجودی از میوان مؤلفوهتحلی

گرایی، اندوه و ناامیودی، گریوز گرایی، عشا، گذشتهطبیعت مکتب رمانتیسم، بیشتر به

شوهری و توجوه بوه طبیعوت،  تمدّنگردانی از صنعت و به رؤیا توجه داشته است. روی

هوای ها به طبیعت، از جمله ویژگوییتدلبستگی به حیوانات و انتقال احساسات شخص

های کوتواه وی، عشوا بور های کوتاه است. در داستانگرایی نجدی در داستانطبیعت

ها غلبه دارد و آنان به امور مختلوف ماننود انسوان، طبیعوت و حیوانوات خرد شخصیت

برای رهایی از اندوه، به گذشته که بیشوتر دوران نوجووانی و  ورزند. همچنینعشا می

هوای ها، بورای گریوز از واهعیوتچنین برخی از شخصیتبرند. همجوانی است، پناه می

شکل  ی خود رانشدههای برآوردهبرند و بدین گونه خواستهتلو زندگی، به رؤیا پناه می

های کوتاه نجودی، عناصور داسوتان ماننود بخشند. از سویی دیگر، در داستانعینی می
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وار و منسوجم، نقوش موؤثری در پردازی، با ارتباطی اندامواژگان، تصاویر، لحن و صحنه

 انتقال نگرش رمانتیک وی دارند. 

گرایوی، گرایی، گذشوتهکوتاه نجدی، طبیعت هایرمانتیسم، داستان های کلیدی:واژه

 اندوه، افسون واژه و تصویر

 مقدّمه-3

گرفتوه  رمانتیسم شکلی پیشنویسی جدید به معنی واهعی آن، در دورهداستان

است و همین امر ما را به اهمیت عصور رمانتیسوم در شوکوفایی داسوتان واهوف 

ای را داسوتانی ادبیّواتمکتب رمانتیسم لوازم رشد و تکامول »سازد. در واه ، می

 «هوایی توداوم یافتوه اسوتات و دگرگونیتحوّلوفراهم کرد که تا به امروز نیز با 

ظام نئوکلاسویک، توجوه بوه خلووص (. با فروریختن ن805: 6351هلال، غنیمی)

شوود و راه بورای غلیوان رنگ میهای ادبی و اصول و هواعد و فرم و هالب کمنوع

شودم در چنین فضایی، نوع ادبی رمان و داسوتان کوتواه باز می تخیّلاحساس و 

شوند. یان رید، ضمن اشاره به این نظرِّ اوکوانر کوه داسوتان شکوفا و پررونا می

ها را تا حدودی جودا از دیگوران شود و آنمتمرکز می« فرد»دو  کوتاه بر یک یا

بوه معنوی عوام و « رمانتیوک»تووان آن را کند، پس از این لحاظ میبررسی می

 حتّویکند کوه داسوتان کوتواه را می تأکیدغیرتاریخی کلمه به شمار آوردم خود 

ظور او به معنی خاص و تاریخی آن نیز محسووم کورد. از ن« رمانتیک»توان می

تووان آن را ی رمانتیسوم اسوت و مویپدیدآمدن داستان کوتاه مصادف بوا دوره

فرم منثور رمانتیک( دانست. او معتقد است که در آغواز، اغلوب ) فرمی رمانتیک

ریود، ) کردنودهای رمانتیک را عرضوه میهای کوتاه مضامین و درونمایهداستان

هوایی از مکتوب ایران نیز جلوه های کوتاه(. از سوی دیگر، در داستان93: 6951

غورم  ادبیّواترمانتیسم اروپایی وجود دارد که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از 

های اجتمواعی و فکوری پیودایش پذیرفته استم همچنان که ابعاد و زمینه تأثیر

این جنبش در اروپا، تا حدودی در وضعیت اجتماعی و فکری ایران عصر جدید، 

و و کهون، تغییورات اهتصوادی و سواختار اجتمواعی و مانند کشمکش جهوان نو
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(. 64: 6951جعفووری، ) ی متوسووا و ... هابوول شناسووایی اسووتتشووکیل طبقووه

-ای ذهونای محدود و سویهمعمولاً گستره»چنین، از آنجا که داستان کوتاه هم

مشوابهت دارد کوه رموان بوا  غنواییمبنا دارد و از این حی  همان هدر با شوعر 

(، داشتن ذهنیت شاعرانه از عوامل موفقیت نویسونده 85: 6951 رید،) «حماسه

بوه  انوهخلّاهچوون اجوزای شوعر بوه طورزی است تا بتواند عناصر داستان را هم

اش عوین جهوان یکدیگر پیوند دهد. از معدود نویسوندگانی کوه جهوان زنودگی

 کنود و شواعرانهبیند، شاعرانه زندگی میاش است و هستی را شاعرانه میهنری

بسویاری از نویسوندگانی کوه »( اسوت. 6951 -6980) نویسد، بیژن نجودیمی

یابند، کارشوان کوشند شاعرانه بنویسند، چون به جوهری شاعرانه دست نمیمی

های نجدی مشحون از زبان داستان امّاای ادبی فرو کاسته می شودم هطعه تا حدّ

آمیخوتن شوعر و (. بیوژن نجودی بوا در6975: 6959میرعابدینی، ) «شعر است

قی را برای خود ابداع کند و کاربرد گسترده و موفّ خاصیداستان توانسته سبک 

هایش داشته باشد. ایون از عناصر شاعرانه همراه با محتوایی احساسی در داستان

هوای تورین جلوهی حاضر به بررسی مهمها موجب شده است تا در مقالهویژگی

س رده به زمین، روز اسبریزی، »ی، از جمله های کوتاه نجدرمانتیسم در داستان

از دو « ای بوورای چموونی خوویس و مرثیووهشوونبهاسووتخری پوور از کووابوس، سووه

بور « های ناتموامداستان»و « اندیوزپلنگانی که با من دویده»ی داستان مجموعه

 اساس روش توصیفی تحلیلی پرداخته شود.

 ی پژوهشپیشینه -3-0

هوای دی بوا رویکردهوا و نظریوهدر مقالات متعودّ های کوتاه بیژن نجدیداستان

های بیوژن ذهون و جریوان آن در داسوتان»اندم از جملوه گوناگونی بررسی شده

عوامووول شووواعرانگی در »(، 35-668: 6953رسوووتمی و کشووواورز، ) «نجووودی

اسوبام و صوور »(، 667-685: 6957عبوداللهیان، ) «بیژن نجودی هایداستان

دیود  یزاویه»(، 649-610: 6955صدیقی، ) «نجدیهای بیژن ابهام در داستان
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زاده، تسولیمی و پورنودّاف حقّوی، اشورف) «در سه داستان کوتاه از بیژن نجدی

 «شعر در آثوار بیوژن نجودی-زبان هنری داستان»(، 685-678: 6934خائفی، 

بررسی عناصر جهان موتن بور اسواس »(، 693-677: 6936مهربان و زینعلی، )

( و ... . بوا ایون هموه، 649-654: 6953صوادهی، ) «ناختیرویکرد بوطیقای شو

هووای رمانتیسووم در ی بررسووی ویژگیتوواکنون پژوهشووی مسووتقل در زمینووه

گرایوی و کوه طبیعوتویژه ایونهای بیژن نجدی صورت نگرفته استم بهداستان

 آید.ی نجدی به شمار میدوستی از مفاهیم برجسته و مورد علاههطبیعت

 پژوهش مبنای نظری -3-6

 نسولی بینوینجهوا بیان و جدید یهجامعی هاندیش یهشیو، رمانتیسم مکتب

 ارزشی هیچ به توانستنمی دیگر نداشتم باور مطلا هایزشار به دیگر که بود

 هورد. کن باور بیندیشد، آن تاریخی محدودیت و آن نسبیت یهدربار کهنآیب

 از هسومتی عنووانبوه یوراز دیودمموی تواریخی هاییفرض به وابسته را چیزی

 تجربوه را نوو فرهنوگ ظهوور و کهون فرهنگ سقوط خود شخصی سرنوشت

 نبوود، ادبی جنبش یک تنها مکتب، این(. در واه ، 801: 6916هاوز، ) کردمی

 .(9: 8067، وارنتن) بود فکری هایحوزه تمام بر حاکم و هنر در جنبشی بلکه

ای از در ایون هورن، مجموعوه گوردد کوهمنشأ این مکتب به هرن هجدهم برمی

ات، نظیر انحطاط نظام نئوکلاسیک باع  ایجاد آثار گسترده در تحوّلها و گرایش

و « رمانتیوووک»(. اصوووطلاح 83: 6951فورسوووت، ) کشوووورهای اروپوووایی شووود

ی ، در فرانسوه6508تووان در آلموان در معنی مکتب ادبوی را موی« رمانتیسم»

(. 99: 6930رنه ولوک، ) پیدا کرد 6589 و انگلستان 6565، در ایتالیای 6561

ات و تأمّلواز طریوا  6535انتقال اصطلاح رمانتیک به هلموروی ادبوی در سوال 

ی تعواریف های فریدریش شلگل صورت گرفت. او بوود کوه پوس از ارائوهاندیشه

گاهی جام  و کلی و گاهی محدود و موشوکافانه، تعریفوی نزدیوک بوه واهعیوت 

آن چیوزی رمانتیوک اسوت کوه موضووع و »داد و گفت:  ی رمانتیک ارائهدرباره
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بوه تصوویر  انوهخلّاهی و تخیّلمحتوایی عاطفی و احساساتی را در شکل و صورت 

اسووت: (. در تعریووف دیگوور از رمانتیسووم آمووده90: 6951فورسووت، ) «درآورد

ی شخصی در برابور خورد ، ذهنیت و تجربهتخیّلرمانتیسم گرایشی عمدی به »

داری های سطحی و عینی و نیز ضدیت بوا اشورافیت و سورمایهتقلیدی، واهعیت

ی ایون هوای برجسوته(. ویژگوی669: 6931تسولیمی، ) «اسوتزمان خود بوده

-دوستیم آزادی در بیان جنبهگرایی و طبیعتاند از: طبیعتمکتب ادبی، عبارت

ویوژه م ابوراز هیجانوات و احساسوات بوه«من»روایی های مختلف زندگیم فرمان

های دیگرم و زمان موجود و گریز به سوی فضاها و زمان محیادوهم آزردگی از ان

، امیوود، آرزو و معجووزه بووه جووای حقیقووتم افسووون سووخن و تخیّوولجووایگزینی 

ویوژه نوسوتالژی دوران و تصویرم تداعی خواطرات گذشوته بوه تخیّلارزشمندی 

 ویژه عشا پاک، ناکام و آرمانی. کودکیم و ستایش عشا به

خصووص فرانسوه و ی آثار ادبی غرم بوهگان ایرانی، با استفاده از ترجمهنویسند

ات اجتمواعی و تواریخی برخاسوته از تحوّلودسترسی به خود آثار و نیز متوأثر از 

ی ی بوه وضوعیت جدیود در آغواز دورهسنّتمانند گذار از وضعیت ) دنیای مدرن

از آن بوه  یرتوأثکم با ایون مکتوب و بزرگوانش آشونا شودند و بوه مشروطه( کم

گیوری داسوتان نویسوی نویسی روی آوردند. در واه  از همان آغاز شوکلداستان

توا اموروز  حتّیپذیرفتند که این امر،  تأثیرادبی  مکتبنوین، نویسندگان از این 

های رموانتیکی ای از ویژگیتوان پارهنیز ادامه پیدا کرده است و بدین سبب، می

ویژه رموان و داسوتان کوتواه یافوت کوه در اداموه جدید فارسی به  ادبیّاترا در 

هوای ایون مکتوب بوازخوانی های کوتاه بیوژن نجودی بور اسواس مؤلفوهداستان

 شوند.می

 بحث و بررسی -0

 دوستیگرایی و طبیعتطبیعت -0-3



 699 ■ های کوتاه بیژن نجدیسیستی از داستانخوانشی رمانتی

  زندگی سواده بوود و روسو مبلّ»اند. ها برای طبیعت احترام بسیار هائلرمانتیک

گرایوی (. طبیعت19: 6939شمیسا، ) «ه طبیعت استشعار معروف او بازگشت ب

اسوت.  خلّواقی تخیّلای و برآمده از و غیرکلیشه نگرجزئینجدی، با نگاه فردی، 

گرایی او، شامل پیوند احساسات بوا طبیعوت، دلبسوتگی بوه حیوانوات و طبیعت

شود که در ادامه به بررسی هر یوک از و صنعت شهری می تمدّنگردانی از روی

 ا پرداخته شده است.هآن

ی وردن به جامعهآ رؤیشهری و  تمدّنگردانی از صنعت و روی-0-3-3

 روستایی و طبیعت

-وجوی پدیودهدر آثار رمانتیک، علاوه بر عالم درون، در عالم خار  نیز در جست

را مظهور تبواهی و  تمودّنشوهر و »هوا های طبیعی و خودجوش هسوتند و آن

(. 55: 6955جعفوری، ) «داننودو درسوتی می روستا و طبیعت را مظهور پواکی

اسوت و انسوان را دچوار حسورت،  تمودّنروسو معتقد است که فساد، ناشوی از 

حل روسو، بازگشت به طبیعوت اسوتم ایون کند. راهحسادت، فساد و انحراف می

و دارای « پواک و نیوالوده»ی ای آرموانی از جامعوهاندیشه یکننده دیدگاه بیان

ر و احسواس و ست که در آن بور پواکی حالوات ابتودایی تفکّوا« طبیعی»حالت 

: 6956سیدحسوینی، ) شوودمی تأکیدی زندگی های سادهبرتری و ارزش شیوه

خداوند روستا را آفریود و »(. ویلیلم کوپر، این دیدگاه را چنین سروده است: 77

 (.Raimond & Watson, 1994: 186) «انسان شهر را

، بر اساس دیدگاه روسو، مرتضی شخصویتی «کابوس استخری پر از»در داستان 

کنود. مرتضوی ات طبیعت عمل میتأثیرداردم یعنی مطابا با هوانین و « نجیب»

ی بیست سال پیش را دیده بوود، اکنوون آن را بوا نخوردهکه استخر بکر و دست

بیند که تی شهری که اطرافش نرده، تیر چراغ برق، نیمکت و هایا است، میأهی

اند. مظاهر طبیعت( هم از آن گرفته شده) ل و گون، آسمان و صدای آمگ حتّی

 روغن، پیت پلاستیکی، گازوئیول( و طبیعوت یتریلی، شیشه) تقابل بین صنعت
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هو، استخر( و بیزاری از آن و دلبستگی به این در سراسر داستان نمایان اسوت. )

ت شوهری در گوری صونعبرای نمونه، احساس انزجار و نفرت مرتضی از تخریب

دل و روده( بوه طوور موؤثر بوه مخاطوب ) بخشویاستفراغ( و جان) هالب تشبیه

: 6953نجودی: ) «شدگازوئیل مثل استفراغ، هاطی استخر می»شود: منتقل می

و صنعت شهری مثل شوفاژ را به تمسوخر  تمدّنچنین، مرتضی مظاهر (. هم65

های اطوراف اسوتخر، یمکتهای روشن، نها مانند چراغگیرد و تعدادی از آنمی

داند. در فرجام داستان، راوی به شکلی غیرمستقیم، فایده میتریلی و هایا را بی

 کند.تریلی( بیان می) نابودی حیواناتی مانند هو یا مرغابی را صنعت شهری علّت

طبیعت و پیوند آن با احساسات و عواطف  یگرایانهتوصیف درون-0-3-0

 انسانی

دانند که مواهیتی پویوا، عت را موجودی خودبنیاد و مستقل میها، طبیرمانتیک

ی همچون انسوان دارد. ایون تلقوی، تنوّعارگانیک، زنده و حالات و خصوصیات م

ها به جای توصیف صادهانه و دهیا طبیعت بیرونوی، رمانتیک»شود تا سبب می

باشند توا حالوات و روحیوات درونوی خودشوان را در طبیعوت کشوف  در پی آن

تا از این طریا، جراحت روح را با انتقوال آن  .(Fowler, 1994: 226) «ندکن

ویژه در مواهعی که محیا طبیعی شوباهت نزدیکوی به طبیعت التیام بخشندم به

حالوت »کندم ایون نگورش هموان با حالت و وضعیت روح و ذهن انسان پیدا می

رویی رؤیابا  که نویسنده (78: 6956سیدحسینی، ) است« وار ذهن و روحمنظره

گونوه کنودم آنرا کم کم فراموش می« جز خود»و « خود»با منظره، تمایز میان 

ی واسوطهگوردد و تنهوا بوهی او در طبیعت مسوتحیل مویکه احساس و عاطفه

 کند.تصویر آن را به خواننده منتقل می

ی خیس، عناصر طبیعوت همچوون بواران و فصول شنبهی داستان سهدر آستانه

اند: باران با صدایِّ زمختِّ سوفال بخشی خود را از دست دادهطافت و آرامپاییز، ل

( و پاییز هصد دارد چادر و 691: 6950رک: نجدی، ) باردو آسفالت و ناودان می
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(. در واه ، این عناصور طبیعوت بوه 691همان: ) چتر ملیحه را از دستش برباید

ن گونه شنیده و دیده سبب تنهایی و حزن درونی ملیحه، در گوش و چشم او ای

شوند. زمانی که ملیحه از بازگشت پدرش ناامیدانه در حال بازگشت به خانوه می

شود: نور گر میاست، احساس دلتنگی و اندوهناکی او در محیا پیرامونش جلوه

کنودم و رفتوه جلووه مویفروغ و رنوگو گرمای آفتام هبل از ظهر، در نظرش بی

هموان: ) گذشته، در این زمان، تنگ و تاریک استها از آن میای که سالکوچه

رسد، حال و هوای بارانی چشمانش با بوارش که به خانه می(. او پس از این693

شود و گویی آسمان هم در غم و اندوه او گریوه باران بیرون از اتاق هماهنگ می

 (.640همان: ) دهدسر می

تمام اعضای بدن طواهر شدن ای برای چمن، مجروح و زخمیدر داستان مرثیه 

پس از رهایی از زنودان سیاسوی، فصول  شدههای بازپرسان، سبب بر اثر شکنجه

های تنش را پاییز در نگاهش، همانند انسانی جذام گرفته جلوه کند و تمام زخم

(. 648: 6950رک: نجودی، ) ببینودپواییز  یهای شکسوته و خردشودهدر برل

هر، بوه شوکل صودای بازداشوت و گریوه صدای پاییز و باران در گوش طوا حتّی

ن و (، بوی پاییز و باران در مشوام او، بووی تعفّو649همان: ) شودانداز میطنین

های پاییزی در چشومانش، هبور دراز جلووه ( و کوچه644همان: ) جراحت است

(. این جملات ضومن پیونود احسواس طواهر بوا محویا و 649همان: ) کنندمی

 آور و آکنوده از مورل و بیمواریفضوایی دلهورهطبیعت پیراموونش، در ترسویم 

رمانتیسم منفی( در سراسر داسوتان نقوش موؤثری دارنود. ضومن آنکوه در دو )

فردی یافتوه اسوتم یعنوی  هویّتهوای بارانی و پاییز( ) داستان مذکور، طبیعت

آور و دردنواک هوای دلهورهدادن وضوعیتنجدی عناصر طبیعوت را بورای نشوان

 ی هبول از انقلوام اسولامییر خفقان و اسوتبداد جامعوهاجتماعی و سیاسی، نظ

مانند فقودان ) ناپذیر جنگ تحمیلیها( و تبعات جبرانشدنها و زندانیشکنجه)

 پدر( استفاده کرده است.
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 «زیون»دوسوت، بودون ی طبیعوتدر داستان روز اسبریزی، زمانی کوه آسویه  

ی شوود و هموهینمادی از اسارت( سوار بر اسب موی شوود، بوا اسوب یکوی مو)

دهند و راه را بورای ها، ندای آزادی و رهایی سرمیآن پیرامونطبیعت و محیا 

هوای افتواده بوه طورف درختان غان راه را باز کردنود. بورل»کنند: ها باز میآن

هنگامی که اسب، تن به سووارکاری  امّا(م 89: 6953نجدی، ) «ها رفتند...شاخه

کشود. در چنوین ، هالاخوان او را بوه گواری مویدهودخان نمیبه هالان« با زین»

-رحمانه و اسارت باری، آفتام نیز شور و گرمای خود را از دست مویشرایا بی

کردند، این بار هدرت و بازدارنودگی دهد و درختانی که هبلاً راه را برای او باز می

 گرمای پیش از بورف، روی زموین افتواده بوود.آفتام بی»دهند: خود را بروز می

هوای ریوز گِّول را از ه... بواد، تکّوهای کلاغ روی درختان غان بودستهکلاهی از د

-(. در واه ، تشبیه دسته84همان: ) «زدداشت و به صورت اسب میزمین برمی

(، 834: 6953کووپر، ) «بیوانگر اهتودار و هودرت اسوت» کوههای کلاغ به کلواه 

 شیده است.احساس بازدارندگی و اسارت را در نگاه اسب عینیت بخ

 دلبستگی به حیوانات -0-3-6

ها، دلبستگی و علاهه به حیوانوات اسوت. گرایی رمانتیکاز دیگر مظاهر طبیعت 

که با حیوانات همواره باید به عنوان غایت رفتار شوود و نوه  معتقدندها رمانتیک

، انسوان برتور از طبیعوت و مالوک آن نصرفاً به عنوان ابزار و وسیله. از نظر آنوا

کشی از آن را نداردم بلکه انسوان در حکوم کوارگزار طبیعوت، ست و حا بهرهنی

دوستی در داستان روز اسوبریزی و هایش است. حیوانول حفظ آن و ارزشؤمس

استخری پر از کابوس محور اصلی داستان هرار گرفته اسوت. آسویه در داسوتان 

م توجوه و ای در دامن طبیعوت تربیوت یافتوه کوه تمواروز اسبریزی، در دهکده

پودرش اسوت. او احسواس اسوب را در  یشودهرامتوازهاش به جانب اسوب علاهه

، علّوتکنود. بوه هموین دادن بدنش درک مویآزاردهندگی زین به دلیل خراش

(. آسیه تنها حامی اسوب 88: 6953رک: نجدی، ) شودبدون زین سوار اسب می
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(. ابور، تجلوی از 84هموان: ) «های اسب، پر از ابر شودبین سقف و شانه»است: 

ی عناصر طبیعت است که با تمام وجود، خوودش را گاه همهیآسیه و آسیه تجلّ

و  88همان: ) «طراوت باران و نرمی علف»رساند تا با صدایی چون به پدرش می

( از اسب محافظت کند و جلووی 88همان: ) «بوی جنگل»( و بویی همچون 84

آسیه بوا حیوانوات و تشوابه او بوا عناصور  شدن او را بگیرد. در واه ، پیوندکشته

تقابل انسان و طبیعت است که در آن طبیعت، مظهوری  یکننده طبیعت، بیان

زین و ) های اوساختهخان و پاکار( و دستهالان) از آزادی و رهایی است و انسان

گوری. نجودی بوا آوردن تصواویری همچوون ای از اسوارت و سولطهگاری( جلوه

دایی مثل باران، صدایی نرم مثل علف، مشوت ابور، دیوواری از مشتی از هوا، ص»

وار و در رابطه با آسیه، سعی کرده بوا افوزایش حالوت سوایه« باران، بوی جنگل

گرای او را افوزایش دهودم زیورا وار و طبیعتغیرشفاف شخصیت او، بُعد رمانتیک

شوودم کیه میهای ناپیدای اشیا و اشخاص تدر تصاویر رمانتیک غالباً بر ویژگی»

هوا حاصول نگواه بینود و آنها و اشخاص را تار و مبهم میگویی نویسنده پدیده

(. در داسوتان اسوتخری پور از 5: 6954فتووحی، ) «خیالی و رؤیایی او هسوتند

ای مرتضوی( بوه یواری پرنوده) دوسوت و رمانتیوککابوس، شخصویتی طبیعوت

 علّوتاو  حتّویت اسوت. رود که نماد پاکی و شاعرانگی طبیعوهو( می) رمانتیک

 و بورای نجوات پرنوده از اسوتخری پور از گازوئیول آمدنش به شهر را فرامووش

(. او در سورمای 63-80: 6953رک: نجودی، ) کنودصنعت شهری( تلاش موی)

کشدم زده و با تلاش بسیار هو را به داخل هایا میسخت زمستان با انگشتانی یو

 رسد.رتضی به جایی نمیبر اثر تقلای هو در نهایت، تلاش م امّا

 عشق و روابط عاشقانه -0-0

کردند، ها، که همه چیز را بر عقل و خرد و منطا استوار میبرخلاف نئوکلاسیک

 «ها با ستایش احساسات و عشا به شورش علیه خردگرایی پرداختندرمانتیک»

ای تفکور گرایی گونوهها، احساسات و عشا(. در نزد رمانتیک50: 6957ثروت، )
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مح  و مسیری امن به سوی حیات چیزها و راهوی پرصولابت بوه سووی وجوه 

(. از ایون جهوت، عشوا ناکوام و پواک 71: 6955هیو ، ) ناپیدای وجود اسوت

، و عشا پور از انودوه و هجوران بوین «س رده به زمین»مادرانه، موضوع داستان 

 سو رده بوه»است. در داستان « ی خیسشنبهسه»پدر و دختر، موضوع داستان 

زده از مردی غریبه در کنار پل، هیجان« مادر»ی ، ملیحه با شنیدن کلمه«زمین

-جا عشا مادرانه در وجود او متبلور میرود و گویی از همینبه سمت طاهر می

کند و همواره در پوی مهورورزی و ی مرده را فرزند خود تلقی میشود و آن بچه

نوشت نادلخواه و هنجارهوای ابراز عطوفت خود به اوست تا جهان یکنواخت، سر

خشک جامعه را تغییر دهد و مطابا میل و احساس خود جهانی آکنده از روابا 

ی مادر و فرزندی بیافریندم در پایوان داسوتان نیوز، ملیحوه و طواهر بوا عاشقانه

آورند و هبری دیگور دل ذیر، کودک را دوباره از دل خاک درمی امّاعشقی غریب 

رک: نجودی، ) هوا باشودبوه آن تعلّوااو برای همیشوه م کنند تابرایش مهیا می

(. در این داستان، ضمن بیان عشا مادر به فرزنود، بوه صوورت 68و  60: 6953

ملیحوه و طواهر( نیوز ) تلویحی و در هالب توصویفات، عشوا بوین زن و شووهر

منعکس شده استم چرا کوه طواهر، صودای پوای ملیحوه را همچوون موسویقی 

( یوا وصوف 5هموان: ) کندر صبا او را از خوام بیدار میداند که هدل ذیری می

هوا بوه آن»های زن و شوهر به یکدیگر کاملاً عاشقانه اسوت: ها و دلسوزیکمک

هوا دارد بوه دیگوری توانست بفهمد که کدام یک از آنهم چسبیدند. کسی نمی

ی (. در سراسر داستان روز اسبریزی، عشوا و علاهوه68همان: ) «کندکمک می

در رفتارها و گفتارهایی کوه  -که شخصیتی انسانی پیدا کرده -ن آسیه و اسببی

بخوش گیرد، بروز یافته است. از طرفی، آسیه دوسوتدار و نجواتها درمیبین آن

گریود، از دهد، برایش میکند، هند میاسب استم او را خشک، نوازش و بغل می

ا هووّت هلوب اسوب در کند و از طرفی دیگر، تنهونگاهش احساس او را درک می

اگر انگشتان آسیه یک حبوه »های آسیه است: آور، مهربانیلحظات دشوار و رن 
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نجودی، ) «دادمکرد، صورتم را به کف دستش تکیه میهند را به لبم نزدیک می

6953 :81.) 

 تداعی خاطرات گذشته-0-6

ایجواد استم بنابراین، طرفداران این مکتب، بورای « فاصله»تصویرگر  ،رمانتیسم

هوای دور و دوران کوودکی یوا ی زمانی و گریز از واهعیت اکنون به گذشتهفاصله

رویی با واهعیت دل خوشی ندارند و همین امور رؤیابرندم زیرا از به آینده پناه می

هوا در اثور گوذارد. آنسزایی میهب تأثیرها نیز در تشدید رن  و ناامیدی و غم آن

گریزند توا آنچوه را در می خودواهعیت، به درون کشمکش بین واهیعت و فرار از 

ا سازند و در ایون امور بوه توانند تحقا بخشند، در درون خود متحقّخار  نمی

بیننود تصوویر کنند. آنچه میخاطرات گذشته و امور دور از دسترس برخورد می

رک: ) تار و پرغبار و سرشار از رن ، اندوه و ناامیدی و وحشت دنیای درون اسوت

یابود و بیژن نجدی نیز در پیوندی که میان چیزها موی(. »698: 6939وحی، فت

زنود و ای در گذشوته چنوگ مویآید به یواد و خواطرهتصویری که به دست می

رسوتمی و کشواورز، ) «گورددسواز مویهای به رویه آموده، داسوتانشدهنشینته

6953 :60.) 

بوا توو »گوید: ه طاهر می، ملیحه اول صبا ب«س رده به زمین»در اوایل داستان 

« بیورون»ی (. کلموه5: 6953نجودی، ) «هستم طاهر، ببین بیرون چه خبوره؟

ی یوک روز بورد و خواطرهذهن طاهر را به بیرون از زموان و مکوان حاضور موی

-شود. او همراه همسرش با تداعی هر روزهی تابستان برایش تداعی میچسبنده

برانگیز، از اندوه نداشتن فرزنود و تی شیرین و در عین حال حسری آن خاطره

از ایستایی و روزمرگی زندگی خود به لحظاتی امیدبخش و پرهیجان گذشته که 

ام است برد و همین یادآوری جذّرنگی از فرزندداری به خود گرفته بود، پناه می

شودم گویی که تنهوا حورف شود تمام داستان در زمان گذشته نقل که سبب می

شوود، شان موین آنان که سبب دلگرمی و احساس رضایت درونیهابل گفتن میا
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ی پسوربچه، چنوین، در مراسوم تشویی ِّ جنوازهیادآوری همین واهعه است. هوم

ی خودشان نمودی از ارتباط( خانه) هنگامی که ملیحه و طاهر به نزدیکی بالکن

کننوده و رسند، روزگار پرشور و هیجان دوران جووانی بوا حوال و روز کسولمی

شوود و بوا ای شطرنجی در هم ممزو  مویشان همچون صفحهیکنواخت کنونی

درپی بین زمان حال و گذشته و تضواد بوین دو دوره یوا بوین دو رفت و آمد پی

ی ا.و.شولگل یابود. بوه گفتوهاحساس، ناآرامی و پریشانی درونی طاهر بازتام می

ک پایبند نزدیکوی و ذوق رمانتی« جم  اضداد»رمانتیک، عبارت است از  ادبیّات

(. در داسووتان 55: 6956سیدحسووینی، ) متضوواد اسووت بسوویارمووداوم امووور 

گوردد و ملیحوه ناامیود از بازگشوت پودر، بوه خانوه برمی« ی خویسشنبهسه»

سرش را بالا کرد و از این طورف »شود: خاطرات زندگی با پدر برایش تداعی می

طور با چتور وارد اتواهش انی آبی به آفتام آبی بالای سرش نگاه کرد. همپارچه

های های اتواق، بوا آن ارسویشد. پارچ خالی آم روی میز پر از آبی بود. دربچوه

(. 640: 6950نجودی، ) «ای را روی هالی ریختوه بوودشدههتکّهرنگارنگ، روز تکّ

( و ایون 51: 6954لوشور، ) «ی وفاداری و پایداری و صداهت اسوتآبی، نشانه»

وفاداری و پایداری پدر ملیحه و بوه  یکننده ک سو، بیانرنگ در مورد چتر از ی

شوان را بورای دفواع از ای است که صادهانه تموام هسوتیطور کل پدران رزمنده

وطن و آرمان خود فدا کردند و در مورد سایر چیزهایی که در نظر ملیحوه آبوی 

یش از دیدگاه فیزیولووژی بوه معنوای آسوا»مثل آفتام و پارچ( ) آیندبه نظر می

خاطر و از دیدگاه روانشناسی به معنای خرسندی هموراه بوا امنیوت و عواری از 

( که ملیحه با یادآوری خاطرات پدرش بوه ایون آراموش 51همان: ) «تنش است

رود، شوکل آن را وهتی رنگ آبی برای شیئی به کار می»رسد. از سوی دیگر، می

شوالیه و ) «یستدیگر سطا ن بشودکند و سطحی که آبی سبک و غیرمادی می

طور که چتر، پارچ و آفتام در نگواه ملیحوه موادیتی (م همان49: 6955گربران، 

شود کوه ی خود میها وارد دنیای رؤیاگونه و زیبای گذشتهندارند و از طریا آن
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 امّوامند بودم نشست و از مهر و محبت پدرانه بهرهدر آن با پدرش بر سر میز می

گذارند و هرگاه فقودان او های او زندگی را مییادگاری اکنون بدون پدر و تنها با

کوه رود. در واه ، هدف نویسنده از ایونگردد، به سراغ گذشته میآزاردهنده می

هوای ی ارزشدهنودهبیند، از یک سو، نشوانملیحه محیا پیرامونش را آبی می

، بیان شود و از سوی دیگرس ردن گذشته میثابت اوست که مان  از به فراموشی

ای مرثیوه»عما احساسات و رهت و نازکی عواطف اوسوت. در داسوتان  یکننده

دارد و دو سوه بوار ، طاهر با دیدن توپ در میان خیابان، آن را برمی«برای چمن

اختیار، دری  و افسوس خواطرات شویرین دوران نوجووانی و زند. بیبه زمین می

کنود. در آن ودش رخنوه میی آن دوران در وجویافتوهپاکی و معصوومیت زوال

اعتنوا بوه مسوائل سیاسوی، بوا دوران با پاهای سالم و بدون زخم شوکنجه و بوی

گذارد توا توانست با توپ بازی کند. او توپ را به زمین میناپذیر میشوری وصف

بیند دیگر پاهای سوالم یوازده سوال پویش را نوداردم چورا کوه ای بزند. میضربه

انود. از ی پاها توان چنین کاری را از او گرفتهآمدههای کشیده و گوشت برناخن

یووت سیاسووی، در خوواطرات نوجوووانی مسووتغرق فعّالایوون رو، دلووزده از هرگونووه 

اش را در هیاهوی بازی، خوشوی گردد تا احساس درد و پوچی روزگار کنونیمی

توجه بوه مسوائل رنگ سازدم همان دورانی که بیتفاوتی دوران نوجوانی کمو بی

توپ را با هر دو دست گرفته »زد: سی از جمله نفت بر روی روزنامه غلت میسیا

ها، گُول بودون تواند چمن، کوچهکرد تا ببیند میبود و از پشت دود نگاهش می

های بدون اسم بودون و بیای بچه بُروتوری که با چهار تا آجر درست شده بود و 

هوا ی اول روزناموهد تا روی صفحهصدا را به یاد آورد که بعد از فوتبال رفته بودن

 (.644: 6950نجدی،) «دمر بیفتند با دهان باز و بدون کلمه کنار کلمات؟

 اندوه و ناامیدی -0-4

ای برجسوته دارد. شواید بتووان انودوه و اندوه و ناامیدی در آثار رمانتیک جلووه

به  ی روی آوردنها برشمرد که در نتیجهرمانتیک صفتناامیدی را مشهورترین 
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عواطفی در اعمواق  تأمّولهای تاریک ذهن و دنیای اسرارآمیز ناخودآگاه و جنبه

های نجودی (. در داسوتان54: 6955جعفوری، ) وجود انسان شکل گرفته است

پاییز غمگین و زمستان سرد بیش از سرسبزی بهوار و گرموای تابسوتان حضوور 

نده فضا را رنوگ های شاد و سرزهای خاکستری و سیاه بیش از رنگدارند. رنگ

ها اند و نویسنده آنزدهنجدی غالباً تنها و غم» های داستانیزنند و شخصیتمی

ای برای بیان حسی گمشده و فرورفتن در اعماق احساسات و افکار خوود را بهانه

رسوتمی و ) «های ذهن انسانِّ تنهوای ایرانوی هورار داده اسوتو نیز بیان دغدغه

، انودوه و دردمنودی ناشوی از «س رده به زمین»ان (. در داست4: 6953کشاورز، 

فقدان فرزند سبب شده که تمامی لحظات زندگی طواهر و ملیحوه بووی تکورار، 

ز ظواهر ملیحوه بیان نمایشی که راوی ا حتّیکهنگی و فراموشی به خود بگیرد. 

ایون طورف و آن »زدگی و ناامیدی شدید اوست: غم یدهد، بیان کنندهارائه می

هوایش خمیودگی گریوه را داشوت. دیگور اش بود. لاغر، لبسالگیطرف شصت 

(. 5: 6953نجودی، ) «توانست آخرین بند انداختن صورتش را بوه یواد آوردنمی

گاه بوه شوکل اشوک از غمِّ نداشتن فرزند، آنچنان بر وجود او مسلا شده که گاه

 کورده کوه پیوسوته از شووهرش نواتوانکند و آنچنان او را چشمانش ظهور می

(. در فرجوام داسوتان، دلخوشوی 3همان: ) طلبدطاهر( برای ایستادن یاری می)

ای پارادوکسویکال در جسوتجوی شویوه یکننوده ملیحه به فرزندی مرده، بیان

-گیری احساسی دردناک و شفقتامید در ناامیدی و مرل است که سبب شکل

ی بهشون سوه»شوود. در داسوتان آمیز در وجود مخاطب نسبت بوه ملیحوه موی

روی گردنش غمباد کوچکی داشت که آن را با »، ملیحه از غم فراق پدر «خیس

(. او کوه پودرش را در 693: 6950نجودی، ) «روپوش یقه بلندی پوشوانده بوود

بینود، انودوه آنچنوان در وجوودش رخنوه میان رزمندگان بازگشته از جنگ نمی

شونود و سوت، نمویصدای پایش را که در ایستگاه هطار پیچیده ا حتّیکرده که 

گردد. در حین مسیر بازگشت به خانه، به خانه برمی« هالیچه از سکوت»بر روی 
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روها( رنگ اندوه و غوم بوه خوود گرفتوه خودروها، آفتام، کوچه، پیاده) همه جا

است و پس از رسیدن به خانه، با یادآوری روزهایی کوه بوا پودر زنودگی خووبی 

ای مرثیوه»کنند. در داستان ه باریدن میداشته، ابرهای اندوهناک دلش شروع ب

انوودوه »دهوود: هووای رادیووو کسووی آواز سوور میدر میووان پارازیت« بوورای چموون

پوس از تموام  حتّوی(. 649هموان: ) «خاکستری است، اندوه خاکستری اسوت...

کنود. در واهو ، ایون ترانوه، شدن این ترانه، طاهر دوباره آن را در ذهن مرور می

جا را خاکسوتری ی طاهر است که همهزدهسر ناامید و غمندای روح و ذهن سرا

: 6953کووپر، ) «رنگ خاکستری، نماد سووگواری و افسوردگی اسوت»بیند. می

افتواده اسوت. آنچوه « صفر مطلا»اندیشد که نکند در یک (. او با خود می650

سبب چنین پریشانی و اندوهی در وجود او شده اسوت، تضواد میوان آرموان بوا 

ی آبرامز، گواهی و ارتباط ناخوشایند با محیا اجتماعی است. به عقیدهواهعیت، 

ی جزئی یوا عوام یوأس و سورخوردگی ناشوی از اثر بزرل رمانتیک از دل تجربه

 گیوردت مویأانقلوابی و اجتمواعی نشو هوایمبوارزهویوژه شکسوت شکست، بوه

(Abrams, 1960: 335) ای از ای بورای چمون هوم گونوهکه داستان مرثیوه

 ن تجربه است.همی

 پردازینپذیرفتن واقعیت موجود و گریز به رؤیا و خیال -0-0

ها در پی دستیابی به محیطی موافا و هماهنگ با طب  لطیف خوویش رمانتیک

از آنجوا کوه  امّواهای خود را عینیت دهنودم هستند تا بتوانند احساسات و آرمان

هتصوادی، سیاسوی و... در محیا پیرامونشان را بر اثر فسادهای اجتماعی، ا نآنا

توانند همیشوه دسوت بوه بینند و نمیها و تمایلات خویش میتعارض با خواسته

در ایون نووع رمانتیسوم، نوابودی -جویانه همانند رمانتیسم انقلابیاهدامی اصلاح

ی یوتوپیوایی موورد نظور اسوت کوه در آن، برخوی از داری و خلا آیندهسرمایه

ی بزننود، بور اسواس هووه -شوودداری دیده میههای جوام  ماهبل سرمایارزش

کننود. خود، جهانی دل ذیر و مورد پسند خویش خلا می خلّاقخیال و ذهنیت 
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-آزردگی از محیا و زمان موجود و فرار به سوی فضاها یا زموان»بر این اساس، 

 «رمانتیوک اسوت ادبیّواتهوای های خیال از ویژگویهای دیگر و سفر روی بال

، ملیحه میان خواست «س رده به زمین»(. در داستان 38: 6956سیدحسینی، )

بیند فقدان فرزند( ناهماهنگی می) رشدهداشتن فرزند( با آنچه برایش مقدّ) خود

« ارضای جانشین، جبران یوا دلوداری»شود از کارکرد روانشناختی و موجب می

ه کورد چیوزی دارد از پوسوت سوینه بودر حالی که احساس موی»استفاده کند: 

که زنی (. این66: 6953نجدی، ) «کند، از کنار زنبیل رد شدپیراهنش نشت می

ای را به دنیا نیاورده چنوین احساسوی داشوته باشود، در دنیوای واهو  هنوز بچه

پردازی خویش، آرزوی خود را در ذهون مورور پذیر نیست. ملیحه با خیالامکان

(. درخوت 3هموان: ) «هوا پسور طواهر بوودکاشکی یکی از این درخت»کند: می

ی مورده را مظهری است از فرزند که در پایان داستان، طاهر و ملیحه، پسوربچه

انسوان هموواره »کارند. یونگ معتقد اسوت: شده در زمین میمانند درختی هط 

(م 84: 6978یونوگ، ) «کنودفرزندی با درخت احساس می-نوعی پیوستگی پدر

شناسوی محسووم ی نسوبخت انگارهاز میان مظاهر طبیعی، در علّتبه همین 

(. در چنود 48: 6955زمردی، ) شود و رمز بالندگی، رشد و روان انسان استمی

بورد مردی که زنبیل را می»درخت استفاده شده است:  یجای دیگر هم از واژه

یوک درخوت  ینودهکورد... گواهی هوم روی کُو گاهی آن را دست به دست می

هویچ مرد زنبیل را زیر تیر چراغی گذاشت که بویخانه ههوه گذاشت... جلویِّمی

نجودی، ) «ی یک درخت روی زمین هد کشیده بوودشباهت به درخت، به اندازه

(. تیر چراغی کوه تنهوا از نظور انودازه شوبیه درخوت اسوت، هموان 66: 6953

ی زنوده اسوت یوا در ای است که تنها از نظر ظواهر شوبیه بچوهی مردهپسربچه

درختی است که پیونودش بوا زنودگی هطو  شوده ی ندهکُتعبیری دیگر، همان 

اعتقاد به وجود روح در نباتات و رطوبت درون گیاهوان کوه تمثیول »استم زیرا 

 «روح در بدن است، در میان نویسندگان و شاعران ایرانوی مرسووم بووده اسوت
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(. بنابراین، آرزوی داشتن فرزند، در سراسر داستان به شکل 40: 6955زمردی، )

کاشکی، ای کاش، شواید »الگوی درخت بازتام یافته است و آمدن هیدهای کهن

نارضایتی ملیحه از واهعیت موجود و گریوز بوه جهوان خیوال  یبیان کننده...« و

 است که سبب ایجاد مناسبت میان درخت و فرزند شده است.

 های رمانتیسمینقش عناصر زبانی و داستانی در انتقال اندیشه -0-3

 های کوتاه نجدیدر داستان

 افسون کلمات و تصاویر -0-3-3

های واژگانی و ی معینی از نشانهویژه آثار رمانتیک، مجموعهدر داستان کوتاه، به

ها مطرح نیستم بلکه تصاویر شاعرانه وجود دارد که دلالت صریا و شفاف در آن

ن بوود ها مورد نظر است. در حقیقت، به حکم کوتواهمفاهیم ضمنی و رمزی آن

هووا و تصوواویر داسووتانی و خاصوویت ادم رمانتیووک، واژه ادبیّوواتایوون نوووع از 

شوووند و در کمتوورین کلمووه و اسووتفاده مووی« کارکردگرایانووه»و « مقتصوودانه»

شوود. بنوابراین، ترین تصویر، بیشترین معنا و احساس به خواننده القا میفشرده

ورنود و بوا آن یکوی ختصاویر و واژگان رمانتیک از آنجا که با احساس گوره موی

انگیوزی، شوند، از معنی و مقصود جدا نیستند و بورای خوود اهمیوت خیوالمی

 –ی فرم ارگانیوک ای دارندم به طوری که بر اساس نظریهعاطفی و ارتباطی ویژه

ه و شوکل، موادّ بایوددر اثر ادبی مطلووم،  -که ویلهلم شلگل از آن استفاده کرد

ممزو  شووند کوه یوک کول واحود را تشوکیل  عبارت و معنا چنان کاملاً در هم

 ها را به طور مستقل و جدا از کلیت شکل تحلیل کرد.دهند و نتوان آن

روزی که آفتام از مرز خراسان گذشته، روی »در داستان س رده به زمین آمده: 

و از آنجا به دهکده آمده بود تا صبحی شیری رنگ را روی  ایستادهگنبد هابوس 

(. در ایون جملوه، نجودی بوا خلوا 5: 6953نجدی، ) «...طنام رخت پهن کند

تصویری متناسب با احساسوات ملیحوه، آرام آرام مخاطوب را بورای طورح گوره 



 6935ی چهارم، تابستان های ادبی، سال دوم، شمارهی مکتبنامهوهشپژ ■641

بوه جوای صوفات « رنگشیری»ی صفت سازد. ذکر هنرمندانهده میاآمداستان 

پشت بام، دیووار »به جای « طنام رخت»و ترکیب اضافی ...« روشن، نورانی و »

ی ملیحه و حسورت وار به احساس مادرانهای ضمنی و رمانتیکاشاره ...«خانه و 

بخشی در وجود آفتوام بازنموایی او در داشتن فرزند است که از طریا شخصیت

چی با پارچ، آم ریخت و ههوه»شده است. در جای دیگر داستان هم آمده است: 

 «دهایش را شست و همانجوا بوا نعلبکوی یوک لیووان شویر داغ خوورمرد دست

توانست به جای شیر از ههوه یا چای استفاده کند که در نجدی می(. 66همان: )

کنود توا بویش از استفاده موی« شیر»ی از کلمه امّاتر استم ها متداولخانهههوه

. نویسونده در ایون داسوتان، پیش بر روی عواطف مادرانه ملیحه متمرکوز شوود

دارنشدن ملیحه اشاره م به بچهکه در هیچ جای داستان به طور مستقیبدون این

ی واژگان و تصاویر چندلایه و اثرگذار، احساسات و باور ملیحوه را کند، به وسیله

طواهر بوازوی ملیحوه را گرفوت. پول و آن مورد و »نشان داده است. برای مثال: 

(. پول، 3: 6953نجودی، ) «های ملیحه دور شودندرودخانه دور زدند و از چشم

ی فرزندخوانودگی ی نداشتن فرزنود بوه مرحلوهحه از مرحلهای از گذر ملیجلوه

ای ایون حوس در وجوود او ی پسوربچهاست که در کنوار پول بوا دیودن جنوازه

گواه ینیوز تجلّو« روز اسوبریزی»در داسوتان « پل»شود و همین برانگیخته می

گور انسوان ی اسوارت اسوت. آن مورد، تجلویی آزادی به مرحلهانتقال از مرحله

صدا زده و ملیحه با شونیدن آن « مادر»ی است که ملیحه را با کلمه نویدبخشی

وار از جریوان زایوایی و تغییور در به وجد آمده استم و رودخانه، بیوان رمانتیوک

پول، مورد، رودخانوه( از ) زندگی ملیحه است که با گذشتن تموامی ایون مووارد

ذکور  حتّویجلوی چشم او، احساس ناامیدی در وجوودش متبلوور شوده اسوت. 

ای اسوت بورای گوذر زموان در این داستان، جلووه« هطار»ی ی واژهچندین باره

کننود و زموان از آور کوه طواهر و ملیحوه آن را احسواس نموییکنواخت و ملال

 بوادِّ»زنود: گاه نور امید در دل ملیحوه سوسوو مویگه امّادستشان دررفته است. 
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شوته بوود و چوادر را روی آنکه درخت توتی پیودا کورده باشود، برگپزان بیتوت

-ی رودخانهشدهپزان دگردیستوت (. باد3ِّهمان: ) «دادی ملیحه تکان میسینه

هر دو مظهری از زایایی و تغییرند( است که هبلاً از مقابول چشومان ملیحوه ) ای

بخش خود، ملیحوه را بوه این بار برگشته است تا با نفس ثمره امّاگذر کرده بودم 

د یعنی مادرشدن برساند. چنین انودوه و حسورتی نوه تنهوا ی خوآرزوی دیرینه

رود، بوه خوود وهتی به حمام موی حتّیی لحظات ملیحه که طاهر را نیز در همه

سوازد: کند و پیوند عمیقی میان احساسات او بوا محویا ایجواد مویمشغول می

 «طاهر به صدای آم گوش داد. آم را نگاه کرد... آم طاهر را بغول کورده بوود»

کووردن آم، ضوومن کووردن و بغوولکووردن، گوووش(. نگوواه5: 6953جوودی، ن)

ی بواروری و توازگی، بخشی به آم در حکم فرزند و ایجاد معنای ثانویهشخصیت

ی ذهنوی شودههوای انباشوتهمظهری است از نفوذ به ناخودآگاه و کشف دغدغه

طاهر که همان پیرشدن، از دست دادن نیروی جوانی و گذر سری  زموان اسوت 

های آم از بودن طواهر در داسوتان عینیوت افتادن سری  دانهاز طریا پایین که

ی این کلمات و تصاویر، ضمن داشتن معانی چندلایوه . بنابراین، همهاستیافته 

هوا، ی همدیگرند و هصد آنکننده، در ساختار پیوسته و منسجم تکمیلتنوّعو م

ی شونبهسوه»اسوتان بوه خواننوده اسوت. در د« ی واحود عواطفیتجربه»القای 

زد و چوادر را از تون ملیحوه دور پاییز خودش را به آبی چتر می» آمده: «خیس

(. کلموات 691: 6950نجودی، ) «کشویدهوای او مویکرد و چتر را از دسوتمی

سوزا و محووری در ایون هبا چندین بار تکرار، نقش بو« چادر»و « چتر»، «پاییز»

ت خواهد عفّوونت و دشمنی است که میخشی کننده داستان دارند. پاییز، بیان

بعد از پایوان جنوگ و بازگشوت  امّاسر ملیحه و امثال او را بگیردم ی و نیز سایه

روی آخرین روزهای پاییز غلوت »اش خانم با دیدن پسر رزمندهرزمندگان، حا 

( و به آرامش و اطمینان دسوت یافتنود. همچنوان کوه ایون 695همان: ) «زدند

ای برای چمن نیز بارهوا بورای القوای ربسامد در داستان مرثیهکلمه محوری و پ
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ای اسوت آور ذکر شده است. چتر، جلوهاحساس ناامنی و نمایش محیطی خفقان

هایشان همیشه چتور ای که خانوادهاز پدر ملیحه و یا به طور عام، مردان رزمنده

-طمینواناند و عصای دسوت و سوتون احمایت آنان را بر سرشان احساس کرده

هموان: ) «حا  خانم چتر را مثل عصا و پاهایش جلوو بورد»اند: بخش آنان بوده

« مُردن چتور»، «های چترزخم»، «های چتراستخوان»(. ذکر تعابیری مثل 695

دادن پودر احساس غم و تنهایی ملیحه را بوه دلیول از دسوت« شدن چترپیاده»

اعتنوا هسوتند، بوه فاوت و بیتای که مردمانش نسبت به او بیخود و نیز جامعه

پرهیزگواری  یکننوده کند. چادر، بیانشکلی برجسته و مؤثر به خواننده القا می

چتور( را بورای حفوظ ) ت ملیحه و زنانی است که حاضرند پدر و عزیزانشانو عفّ

این بود کوه ملیحوه بوا هور دو »چادر( راهی میدان جنگ کنند: ) آبرو و ناموس

( و 646: 6950نجودی، ) «ی چتر را رها کورددستهدست به چادرش چسبید و 

شوان را بوا ت سرزمیننیز مردان و رزمندگانی همچون امیرحسین، ناموس و عفّ

خوانم تووی ای از پشت چادر حا هتکّ»کنند: دستانشان حراست و محافظت می

 (.695همان: ) «مشت امیرحسین بود

هوای چتور، ل آبویمثو) هوادرضمن، نجدی اهمیت بسیاری بورای کواربرد رنوگ

ل است تا بتواند امور حسی را با محتوای معنووی افکوار و سفیدی برف و ...( هائ

احساسات خویش، آشتی دهد و از این طریا، ضمن دمیدن روح و احسواس در 

های خوود را یات، تمایلات فکری، عاطفی و اجتماعی شخصیت اصلی داستانمادّ

منتقل کند. در داستان استخری پور  به شکلی غیرمستقیم و شاعرانه به خواننده

سفیدی خیابانی را به مرتضی نشان داد که ته آن برف و صبا »از کابوس آمده: 

شودن تووی بعود از آم حتّویهنود (. »61: 6953نجدی، ) «به هم چسبیده بود

(. در ایون جملوات، رنوگ 65همان: ) «دهان مرتضی، باز هم سفیدیش را داشت

سادگی و پاکی طبیعت اسوت کوه در  یکننده بیانسفید در ارتباط با طبیعت، 

رنگ خاکسوتری و بونفش( هورار ) شهری تمدّنبرابر آلودگی و کثافت زندگی و 
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سوفیدی هنود هنووز در دهوانش بواهی  حتّیگیرد و در ارتباط با مرتضی که می

ی نوابودی هوو گناهی و معصومیت او در جریان پرونودهمانده بود، مظهری از بی

اسوب و بورف( ) ، رنگ سفید به عناصر طبیعت«روز اسبریزی»ان است. در داست

(. 81هموان: ) «اسب با سفیدیش روی سفیدی برف ریخت»منسوم شده است: 

کنود کوه ی انسانی تقابل پیدا میرنگ سفید طبیعت با سیاهی و تاریکی جامعه

 ینویسونده امّواگری و زورگوویی انسوان علیوه حیوانوات اسوت. نمادی از سلطه

خود و فرورفتن در عما ذهن و درون خود،  خلّاق تخیّلبا استفاده از »تیک رمان

جعفوری، ) «گویودخواهد مویزند و آنچه دل تنگش میی را کنار میسنّتهواعد 

در دو معنای مثبت و منفوی در « سیاه»(. برای مثال، نجدی از رنگ 39: 6955

های سیاه، یی از اسبهاگله»کند: ی داستان روز اسبریزی استفاده مییک جمله

دیدم کوه هایشان را میدویدند. دندانها میدادند و لای درختتاریکی را هُل می

ی گذشته به (. اگرچه رنگ سیاه برخلاف جمله81همان: ) «زدتاریکی را گاز می

گروهی از اسبان منتسب شدهم سیاهی در اینجا در معنای مثبت بوه کوار رفتوه 

( 658: 6953کووپر، ) «هودم و شوکوه و سرسوختیتثبا» یکننده است و بیان

هوای حماسوی ایوران گونه که در داستانم هماناستاسبان در مبارزه با تاریکی 

شبرنگ بهزاد کیخسرو و سیاوش و ...( دارای شوکوه و هدرتمنودی ) اسبان سیاه

، نفرت و انزجار اسبان را نسبت بوه «گاز زدن»و « دادنهُل»که بودند. ضمن این

گری انسوان تر کرده است و مفهوم تقابل آزادی طبیعت با سلطهکی برجستهتاری

، رنوگ زرد «ای برای چمونمرثیه»کند. در داستان را مؤثرتر به مخاطب القا می

در خدمت القای معنا و فضای داسوتان و نیوز احساسوات طواهر درآموده اسوت: 

نجودی، ) «دطاهر سرش را روی کالسکه خم کرد. گریه زیر یک پتووی زرد بوو»

که چرا رنگ پتو، زرد انتخام شده است، از چندین جهوت بوا (. این641: 6950

که در این داستان همواره صحبت از فصل فضای داستان مناسبت دارد: یکی این

ذام گرفتووهم بنووابراین، رنووگ زرد هووم رنووگ پوواییز و هووم پوواییز اسووت کووه جُوو
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کووه در دوم ایوونی بیموواری از جملووه طوواعون و جووذام اسووتم دهنوودهنمووایش

کوه توا یرهوان هرگوز »ی زردرنگ و بیمار طواهر هایی از داستان از چهرههسمت

ی ( سخن رفته است و طاهر با شونیدن گریوه644همان: ) «اش زرد بودنگرفته

کوه از افتودم سووم ایونها و دردهای گذشته میزیر یک پتوی زردرنگ یاد زخم

هوا و محودودیت یکننوده خطر زردرنگ حورف زده شوده کوه بیوان هایچراغ

 ها را همچون پتو کنار زده است.هشدارهای فضای جامعه است که طاهر آن

 لحن -0-3-0

شناسوی، واژگوان و نحوو(، معنوی) لحن داستان با تمام عناصر سبک یعنی زبان

ی دیود ی پرداخت یا زاویوهلحن شیوه»تصویرپردازی و موسیقی سر و کار دارد. 

(. لحون 789: 6938میرصوادهی، ) «داسوتانش اسوت نویسنده نسبت به موضوع

ربرانگیز اسوت کوه در توصویفات و انگیوز و توأثّ، غوم«س رده به زموین»داستان 

مورد گفتگویی که ملیحه  99شود. از ویژه سخنان ملیحه درک میگفتگوها و به

موورد  80دکتور، دختور جووان( داشوته، ) های داستانبا طاهر و دیگر شخصیت

انگوار، »مورد جملات تردیدی و آرزویی است که بوا کلموات  1و جملات سؤالی 

 7میوانگین) ، اکثر این جملوات کوتواهچنینهماندم بیان شده« شاید، میشه، اگه

هوراری کلمه( و دارای ریتمی سری  و تند هسوتند کوه احسواس پریشوانی و بی

کلمات کنند. تکرار ملیحه را برای ارضای هرچه زودتر عشا مادرانه برجسته می

و « نیوموود، دفوونش کنوویم، بوودین بووه مووا، انگووار، دوسووتش دارم و...»و جملووات 

و احساسی که همراه با صنعت تشوخیص اسوت، در القوا و  انهخلّاهتصویرپردازی 

ربرانگیز و اندوهناک داستان اثرگذارنود. اساسواً یکوی از کردن لحن تأثّتربرجسته

رار کلمه، عبارت یا جملوه و بر حالت احساسی، تک تأکیدشگردهای نجدی برای 

کوردن انودوه و غوم بودن جملات استم به عنوان مثال، برای برجسوتهنیز مقط 

اش تنوه»کنود: شدن هو، از تکرار و کوتاهی جملات استفاده میمرتضی در کشته

 «توی بغلم بود و سرش افتاده بود کف هوایا...کف هوایا...کف هوایا...کف هوایا
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انگیووز و ، نفوورت«ای بوورای چموونمرثیووه»اسووتان (. لحوون د80: 6953نجوودی، )

هایی از داستان، چاشنی ناامیدی و حسرت طلبی است که البته در بخشبیزاری

گیرد. آنچوه سوبب تکووین و تقویوت لحون ایون داسوتان شوده، نیز به خود می

ل پردازی و فضاسازی داستان است که تمامی اجزای صحنه و تصویر مکمّصحنه

مدیگرند. نویسونده چنوین لحنوی را در تصواویری از جملوه: ی هکنندهو تعریف

آمد که اش آن هدر بالا میایستاد، زردآم معدهطور کنار پلاستیک میاگر همان»

دو »( و در رفتار طواهر 644: 6950نجدی، ) «زدروی آن همه پاییز باید عا می

تار او ( و گف647همان: ) «سه باری روی داشبورد مشت زد و انداخت توی چهار

بوی کافور، خوون، »( و در کلماتی مانند 641همان: ) «رش دار دیگه لعنتی...وَ»

چرک مرده، عرق و درد خیس، گوشوت، یرهوان، اسوتخوان جمجموه، انگشوتان 

بازتوام « آم زی و و... مانده،بدون ناخن، زگیل، صرع، کثافت، آشغال، غذای پس

« زشت زیباسوت»ی اس نظریهواه ، در این داستان، نجدی بر اس درداده است. 

برانگیزی استفاده کرده اسوت. آفرینی و احساساز امور زشت و کثیف برای لحن

ی ، تقابلی از لحن بازجویانوه و تندخویانوه«استخری پر از کابوس»لحن داستان 

ی نماینوده) ی هانون و شهر( با لحن صادهانه و صمیمی مرتضوینماینده) ستوان

حن بازجویانه و خشن ستوان در جملات کوتاه، سؤالی، طبیعت و روستا( است. ل

امری و روشن و مستقیم که دارای ریتم سوری  هسوتند، بازتوام یافتوه اسوت و 

-های مبهم و دست پا شکسوته، هسوملحن صادهانه و صمیمی مرتضی در پاسو

شودن یوا نشودن ی شونیدهها به شکلی کوتاه، تردید دربارهها، تکرار حرفدادن

کوه، انگوار، کنم، مثول ایونفکر موی»یاد نیامدن ماجرا، کاربرد کلمات صدا و به 

 منعکس شده است.« دانمنمی

 پردازیصحنه -0-3-6

ی شخصیت، خصوصویات مکان، زمان، پیشه) بیژن نجدی از تمام اجزای صحنه

خلقی و مقتضویات روحوی و فکوری( بورای تکووین و گسوترش حوال و هووای 
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کنود. ها به مخاطب اسوتفاده میواطف شخصیترمانتیک و القای احساسات و ع

پواییز و »هوای ها مشترک است، استفاده از فصلداستان بینآنچه در این زمینه 

برای به تصویرکشویدن وهوای  و « سرد، بارانی و برفی»و آم و هوایی « زمستان

اندوه و »ی دهندهای رمانتیک دارند و هم نشانعمل داستانی است که هم جنبه

زمان وهوع « روز اسبریزی»های داستانی هستند. در داستان شخصیت« یناامید

رعیتی و نیز فصول سورد و پور بورف زمسوتان مربووط -داستان، به دوران اربام

ای در یک سمت رودخانه است که با پلوی بوه سومت شود. مکان نیز دهکدهمی

رانی نهود، هووا بواشود. زمانی که هالاخان زین بر پشت اسب میدیگر متصل می

رنوگ  حتّویبارد و همه چیوز شود، برف میاست. وهتی اسب به گاری بسته می

پوستش خاکستری است. اسب در تواریکی شوب در سورمایی سوخت و هووایی 

 یکشد که در ترسیم فضای مستبدانه و ظالمانهبرفی، باری سنگین به دوش می

ی از تموامی ها بوا حیووان اثرگذارنود. نجودمحیا پیرامون و سردی رفتار انسان

کنود توا احسواس آزادی را در استفاده می« عبور از روی پل»ارکان صحنه مثل 

شودن برابر احساس اسارت هرار دهدم زیورا اسوب توا هبول از بوه گواری کشویده

کند. سختی از روی آن عبور میاکنون به امّاجهیدم از روی رودخانه می یحترابه

هری در شمال کشور اسوت کوه در ، ش«استخری پر از کابوس»ی داستان صحنه

استخر آن چند هو وجود دارد. با آمدن مرتضی به این شهر، رنگ و و بوی اهلویم 

بندد و همزمانیِّ رسیدن پوای مرتضوی شمال کشور در ذهن مخاطب صورت می

مرد است برای ی گیلهبه زمین و رسیدن بوی چای به پیرهن او، شگرد نویسنده

دوست مرتضیم گویی طبیعت بوه وحیات طبیعتبخشی به احساسات و رعینیت

استقبال او آمده و او را در آغوش کشیده است. ضومن آنکوه، فصول زمسوتان و 

های گذشوته اسوتم حوال باریدن برف برای مرتضی یادآور خاطرات خوش سال

ی برجسته و آغوازین آنکه برای شهرنشینان سبب زحمت و دردسر است. صحنه

جمعه، پشت پنجره بوود. بوا »شود: گونه بیان میینا« س رده به زمین»داستان 
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های بورق های زمستان. یکی از سیماش به تمام جمعههمان شباهت باورنکردنی

ی اتاق ایستاده بوود و بخواری هیزموی ها، شکم کرده بود. پردهزیر سیاهی پرنده

ی اتاق و کنار (. ایستادن پرده5: 6953نجدی، ) «سوختبا صدای گنجشک می

ی احساس اندوه و یکنوواختی بور فضوای فتن آن، مظهری از پابرجایی و غلبهنر

ناچیزی و خُردی اسوت  یکننده ی ملیحه و طاهر است. گنجشک که بیانخانه

کنود، صودایش بار و ناامیدانه را با آتش ناچیز بخاری منعکس مویو فضای اندوه

ها و شوادمانی ای از جنبش و شوادمانی باشود کوه بوا سووختنش،تواند جلوهمی

کوردن سویم بورق سووزد. شوکمهای کوچک زندگی ملیحه و طاهر نیز مینشاط

ی فرزنددوستی طاهر اسوت کوه آنچنوان در او احساس فروخورده یکننده بیان

رنوگ ذهنیوت و احساسوات او جوان پیراموونش هوممتبلور شده که محیا بوی

های سوال« مونای بورای چمرثیوه»گردیده است. مکان و زمان وهووع داسوتان 

پُرهیاهوی پیش از انقلام اسلامی در شهر تهران است. داستان در فصل پاییز بوه 

طاهر(، یک مبارز سیاسی است. در این داسوتان ) رود و شخصیت اصلیپیش می

داستان با محتووا و احساسوات  یصحنهارتباط بسیار تنگاتنگ و معناداری میان 

درد ناشوی از شوکنجه از طریوا شخصیت اصلی برهرار اسوت. احسواس تنفور و 

شودن درختوان، ور آمودن ی بواران، لخوتمثل گریه) های پاییزیتوصیف جلوه

یابود و ی شوهری ظهوور میهوا( و مظواهر آلوودههوای جوذام آنها و زخمبرل

کند. از دلوایلی بودن و پوچی زندگی طاهر را گوشزد میبودن کوچه، خالیخالی

دازی و نقش آن در القای عواطف و احساسوات پرتوان برای اهمیت صحنهکه می

ها در طرز نگارش بیژن نجدی بیان کرد، کاربرد محیا و اجزای آن به شخصیت

فنجوان »(، 5: 6953نجدی، ) «ی اتاق ایستاده بودپرده»جای فاعل اصلی است: 

هموان: ) «آمودای از دور نمیهیچ دهکوده»(، 65همان: ) «از روی میز بلند شد

فلکوه بوه خواطر »(، 693: 6950نجودی، ) «رفتنودروها با او راه میپیاده»(، 87

کن بورف پواک»(، 693همان: ) «ملیحه یک بار دور آم نمای کوچکش چرخید
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هوای ( و... . این کاربرد ویژه در داستان647همان: ) «زدخودش را به شیشه می

اسات شود و احسنجدی، ضمن آنکه سبب محو کامل مرز میان انسان و اشیا می

سوازد، سوبب هوا متبلوور مویها را در اشیا و مکوانهای اصلی داستانشخصیت

ک جریان داستان و در نتیجه، درک موؤثرتر مخاطوب از احسواس پویایی و تحرّ

 د.شومورد نظر نویسنده می

 گیرینتیجه -6

کوم کم امّاای اروپایی استم رمانتیسم به معنی خاص و تاریخی آن، اساساً پدیده

های دیگر نیز راه یافت و بر های بعد به سرزمیننوزدهم و عمدتاً در دوره از هرن

داسوتانی  ادبیّواتهای گوناگون فرهنگی و اجتماعی ملل مختلف از جملوه جنبه

های پوذیری، داسوتانتأثیری ایون گذاشت. یکی از نمودهای برجسته تأثیرایران 

سو رده بوه »پن  داسوتان های او، بیژن نجدی است. در میان داستان یشاعرانه

و « ی خویسشونبهسه»، «اسوتخری پور از کوابوس»، «روز اسوبریزی»، «زمین

یوزپلنگووانی کووه بووا موون »ی داسووتان از دو مجموعووه« ای بوورای چموونمرثیووه»

های رمانتیسم را بوه شوکلی برجسوته ویژگی« های ناتمامداستان»و « انددویده

گرایوی، توداعی خواطرات گذشوته، ها، شوامل طبیعوتاند. این ویژگینشان داده

گرایی و ناامیدی، توجه به عشا، نارضایتی از محیا و زمان موجوود و گریوز غم

-هایی در داستانبه رؤیا و خیال هستند. بیژن نجدی برای بازتام چنین ویژگی

ی این شوگردها، هایش از شگردها و ابزارهای گوناگونی بهره برده است. از جمله

اسوت. او از طریوا « کارکردگرایانوه»و « مقتصودانه»ا و تصاویر هاستفاده از واژه

ترین تصویر، بیشوترین معنوا و احسواس را بوه خواننوده کمترین کلمه و فشرده

 است تمام عناصر سوبک خوود از جملوه زبوانمنتقل کرده است. نجدی توانسته

شناسوی، تصوویرپردازی و موسویقی را در خودمت القوای واژگان و نحو(، معنی)

هایش به کار گیرد و از تمام اجزای صوحنه بورای تکووین و ثرتر لحن داستانمؤ

چوه در ایون هایش اسوتفاده کنود. آنگسترش حال و هوای رمانتیک در داستان
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و « پواییز و زمسوتان»های ها مشترک است، استفاده از فصولزمینه بین داستان

ی  و عمل داسوتان برای به تصویرکشیدن وها« سرد، بارانی و برفی»آم و هوایی 

ی احساسوات و خُلقیوات دهندهای رمانتیک دارند و هم نشاناست که هم جنبه

ی تصوویرپردازی هستند. در نهایت، شیوه« اندوه و ناامیدی»ویژه ها بهشخصیت

هایش نقوش موؤثر نجدی در ایجاد حال و هوایی رمانتیک و شاعرانه در داسوتان

رودم کار میه برای توضیا و تزیین معنی بهداشته استم چرا که برای او تصویر ن

ای در داستان برعهده دارد و ظورف بلکه خود موهعیتی محوری و نقش بیانگرانه

شود تا از این طریا، حالوات روحوی می شمردهی احساس و شعور نویسنده تجلّ

ورزی را بوه مخاطوب گرایی و عشاویژه غم و حسرت و ناامیدی، طبیعتخود به

 منتقل کند.
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