
 

  از مجموعه داستانِ کنیزو» هاآبی«بررسی و تحلیلِ داستانِ کوتاه 
  

  دکتر محمد بارانی
  عضو هیأت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان -دانشیار

  یعقوب فوالدي
  سیستان و بلوچستاندانشگاه  - دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی

  چکیده
از کتابِ کنیزو یکی از » هاآبی«داستانِ کوتاه . پور به شیوه رئالیسمِ جادویی نگارش یافته استبیشترِ آثارِ منیرو روانی

تنیدگیِ عناصرِ هاي زندگی جنوب را با درهمپور در آن به شیوه رئالیسمِ جادویی واقعیتهایی است که روانیداستان
دیگر . گیردبر این بنیاد که ساختارِ داستان در پیوند با روایت شکلِ منطقی به خود می. وهمی بازآفریده استخیالی و 

آیا : هاستهدف این مقاله یافتن پاسخی براي این پرسش. باشدکه این اثر داستانی کوتاه با صبغه رئالیسمِ جادویی میاین
ساخت و روساخت اثر، به خوبی از عهده برآید؟ و ان با هم و تعاملِ بینِ ژرفنویسنده توانسته در پیوند بینِ عناصرِ داست

دهد که این داستان ساختاري تواند داستانِ کوتاه موفقی باشد؟ نتیجه حاصل از این پژوهش نشان میمی» هاآبی«اینکه آیا 
چنین در ازـ برخوردار است و همموفق دارد، چراکه در روساخت از عناصري چون پیرنگ استوار ـ خصوصاً پایانِ ب

مایه داستان به خوبی پرورده شده و نویسنده در ترکیبِ واقعیت و تخیل به خوبی از عهده کار برآمده ساخت، درونژرف
  .را به داستانِ کوتاه موفّقی تبدیل کنند» هاآبی«اند است، که در کنارِ هم توانسته

  ساخت، رئالیسمِ جادوییت، ژرفها، روساخپور، آبیروانی: واژگان کلیدي
  

  مقدمه -1
ي سرآمد میدانِ ها چهرهاز ) بوشهر 1333(پور  یروانمنیرو یسی جنوب و ادبیات داستانی ایران، نو داستاندر مکتبِ  

نا،  یب؛ 43: 1387رادفر، ( یشها نوشتهباشد؛ نخست به جهت کمیت آثار و متفاوت بودنِ زمینه و محتواي  یمیی سرا داستان
فارس و دریاي عمان ـ است که با وجود خیلِ مردانِ دست  که تنها زنِ جنوبی ـ از سواحلِ خلیج یناو دیگر ) 72: 1384

رسد و پس از  یمبه شهرت ) 1367( کنیزوبا انتشار  پور یروان). 72: 1384نا،  یب(است به قلمِ آن ناحیه، به شهرت رسیده 
کولی ، )1372( سیریا سیریا، مجموعه داستانِ )1369( ي شیطانها سنگ، )1369( والددلِ ف، )1368( اهلِ غرقآن رمانِ 
ها  ینااو افزون بر . را منتشر کرد) 1381( مجموعه داستانی نازلیو ) 1380( زنِ فرودگاه فرانکفورت، )1378( کنارِ آتش

گلپر ماه و ، )1370( سفیدبرفی ،)1355( جمهور گنجشک و آقاي رییس: یی زده استها قلمیطۀ داستانِ کودك هم حدر 
 ۀ مرغِ دریاییافسانو ) 1369( ي جنوبها افسانهباورها و و دیگر آثاري چون ي کودکان ها ترانه، )1371( کمان ینرنگ

باشد، فضا و محتواي  یم رئالیسمِ جادوییمدرنیسم به سبک  ي منیرو در نهضت مدرنیسم و پستها نوشتهغالبِ ). 1371(
  .پردازد یمبه درد و رنجِ زنِ ایرانی  ها آنیش سرزمینِ جنوب و مسائلِ زنان است که در ها داستان

ۀ جمعکنیزو، شبِ بلند، پرشنگ و : مجموعه داستانی است شامل نُه داستانِ کوتاه که چهار داستانِ آن یعنی کنیزو 
، مانا، ها تاکستاني زرد، دریا در ها طاووسها،  یآب: و پنج داستانِ دیگر یعنی رئالیسمیوة شیی به ها داستان، خاکستري

سومین داستانِ این کتاب است؛ داستانی  ها یآب. باشند یمۀ رئالیسمِ جادویی صبغیی با ها داستان ماناي مهربان و مشنگ
ي ها داستانهاي  یتشخصهاي آن را به همراه عناصر و  یتشخصهاي رئالیسمِ جادویی که بعدها عناصر و  یژگیواست با 

  .بینیم یم اهلِ غرقدر رمانِ  شبِ بلندو  یزوکن
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است شکلِ داستان همان ساختار  .گیرد یمداستان روایت زندگی انسان است که در خیالِ ذهنِ نویسنده شکل  

ساختارِ «: به بیانی دیگر. ة اثر با یکدیگر در ارتباط باشندسازندباید در آن عناصر و اجزاي و ) 91: 1385شریف، (
کشد و در پیوندي معین مفهومِ موردنظر نویسنده را  یمة رویدادها را به نخ پراکندي ها پارهي است که ا رشته داستان نمایش

 آن سازندة عناصرِ کشف اثر، یک دقیقِ مطالعۀ و ساختارگرایی) 29: 1393مکّی، به نقل از علیزاده (» سازد یمبر آن جاري 
: 1392مالمیر، ( نماید می راهنمایی اثر کلی چارچوبِ کشف به را ما کل در روش این. است عناصر آن روابط دریافت و

و  رمزگان کشف ادبی، یعنی اثرِ هر هاي نشانه دنیاي به راهیابی براي است ساختارگرایی ادبی کوششی« ، چراکه)68
ساختارِ داستان یا هر اثرِ هنري داراي عناصرِ گوناگونی ). 7: 1370احمدي، ( »ها آن درونی روابط فهمِ و تازة آن هاي نشانه

باشد و دیگري  یم... یۀ دید وزاوکه شاملِ پیرنگ، شخصیت،  روساختشوند، یکی  یمباشد که به دو بخش تقسیم  یم
 ها آنناصر و یکپارچگی ۀ این عهمیابد که حاصلِ روابط متقابلِ  یمتشکیل ... یه ودرونماکه از موضوع،  ساخت ژرف

باشد، بیشتر به اثر وحدت هنري  تر کاملاین یکپارچگی هرچه «: به قولِ میر صادقی. آورد یم به وجودساختارِ متن را 
و  روساختیشود و عناصرِ  یمپرداخته  ها یآبدر زیر به بررسی داستانِ کوتاه ). 651: 1390میر صادقی، (» دهد یم

  .شود یممجزا بر کاویده  طور به آن زیرساختی
  
  ۀ داستانخالص -2
قدر در عشقِ این  آبی آن. شده است عاشقِ مردي ماهیگیر شده، ماهیگیري که اکنون گم) پري دریایی(یک آبی  

. دهد یمآید و در انتظارِ او ناله و زاري سر  یمتاب است که هر شب از دریا به ساحل  یبقرار و  یبماهیگیر و فراقِ او 
ها همه باعث  یناهاي آبی ممکن است ماه را ذلّه کند و ماه از غصه دقّ کند و بترکد و یا ماه پشت ابر برود، که  یهگر

اي که به  یکشتدر این صورت هر . شوند دریا توفانی بشود؛ و یا شاید هم آبی خودش نفرین کند و دریا توفانی شود یم
ي آبادي براي ها زن). شوند یمغرق (گردند  یبرنمدیگر  اند رفتهبه صید  شود و مردانِ آبادي که یمدریا رفته است غرق 

رفته است و در خطر هستند، به فکرِ ) دریایی که اکنون توفانی شده است(نجات جانِ شوهر، برادر یا پسري که به دریا 
قراريِ او پایان یابد تا دریا  یبو  را بیابد شده گمکه آبی ماهیگیرِ (آورند  یمشوند و به طلسم و جادو روي  یمکمک به آبی 
جادو بکند و مرد  ها طلسمگذراند تا آبی ببرد و با این  یمهرچه طلسم در خانه دارند را در جایی  ها آن). هم آرام شود

اه م. آبی از بس غصه خورده الغر شده است. گردد ینم بازاي نیست، چراکه ماهیگیر  یدهفااما . پیدا شود شده گمماهیگیرِ 
ي آبادي براي راهنمایی و برگشتنِ مردانِ خود از دریا، به ساحل ها زن. رود، خبري هم از به دریا رفتگان نیست یمزیرِ ابر 

زیرا ماه ذلّه شده است و سه . اما حاصلی ندارد. ها آنة مردة مردان برگردد و یا زندزنند، که یا  یمآیند و سه روز طبل  یم
پوش  یاهس ها زن. رفتهاز آن نیست و این یعنی خراب شدنِ دریا و گم شدنِ مردانِ به دریا  شب است که در آسمان خبري

کند و به سراغِ  یمتا اینکه یک شب پري دریایی از دریا فرار . کنند یمنصب  ها خانهي سیاه بر سر درِ ها علمشوند و  یم
آید تا مادربزرگ دل و پاهایش را با او عوض بکند، تا بتواند با آن پاها به دنبالِ ماهیگیري که عاشقش است  یممادربزرگ 

که با عوض کردنِ پاها  یناهاي مادربزرگ به آبی، که چرا از دریا بیرون آمده و  یحتنصپس از . برود و او را پیدا کند
از دریا زیاد دور بشوند، ولی با اصرارِ زیاد آبی مادربزرگ پاهاشو با او توانند  ینمها  يپرکاري از تو ساخته نیست زیرا 

ماه . اکنون مادربزرگ نصفش پري دریایی شده است. رود یمپري با پاهاي مادربزرگ به دنبالِ مرد ماهیگیر . کند یمعوض 
مادربزرگ ماهی است، . تکس نیست که او را ذلّه کند، زیرا پري یک جایی تو خشکی مرده اس یچهدرآمده و دیگر 

من . خورد یمنشیند و غصه  یم ها مرجانتو  جا همانمادربزرگ . گردد یبرنمپدربزرگ هم دیگر . نصفش ماهی است
  ).45 – 64: 1380پور،  یروان(ها بشود  یماهترسم مادربزرگ تو دریا بپرد و برود مادربزرگ  یم
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  ها یآببررسی روساخت داستانِ  -3
  )Plot( یرنگپطرح یا  -1 -3
یانگرِ اتفاقاتی است ببه بیانِ دیگر، پیرنگ . ۀ علّت و معلولیرابطپیرنگ چارچوب یا اسکلت داستان است بر اساسِ  

که  ینا، یعنی (Time Sequence)ۀ تسلسلِ زمانی مسئل: باید گفت. دهد یمکه در طولِ داستان با تأکید بر سببیت رخ 
ناضرزاده کرمانی، به نقل از (است  (Plot Structure)وقایع در زمانی منطقی پیش روند یکی از اصولِ ساختارِ پیرنگ 

دهد که یک اتفاق چرا رخ داده است و بعد از آنچه اتفاقی و  یمچراکه پیرنگ در داستان نشان ) 30 - 31: 1393علیزاده، 
ها و حوادث داستانی را بر اساس نظم  یه است، ساختارِ کنشما نقشي و بند قابوعی پیرنگ که ن. به چه دلیل خواهد افتاد

ي فشرده و در ا گونهدر خطوط اصلیِ داستان به  ها کنش؛ این )11: 1378پارسی نژاد، ( یزدر یمها پی  یتشخصو به کمک 
ي ها بخشساختارِ طرح یا پیرنگ از . نندک یمبرند و داستان را روایت  یمارتباط با هم جریانِ اصلی داستان را به پیش 

ۀ شروع تا اوج و پس از آن پایان نقطاز  شکل کمانرا با نموداري  ها بخشتوان این  یمگوناگونی تشکیل یافته است که 
ۀ نقط، دلهره، بحران، )کشمکش( یزستی، درگیري و افکن گره، )شروع( ینیچ مقدمه: از اند عبارت ها قسمتاین . رسم کرد

  .یی، پایان و نتیجهگشا گرهاوج، 
  
 (Opening) ینیچ مقدمه - 1 -1 -3

شود، که در این تصویرسازي  یمینی آغازِ پیرنگ است، در این مرحله معموالً داستان با تصویرسازي شروع چ مقدمه 
  .پردازد یمبه توصیف دقیقِ جزئیات، معرفی قهرمانان، ترسیمِ فضاي کلی 

دوباره «. شود یمبا صداي ترسناك پیچیدنِ باد در نخلستان و غرّشِ سهمگینِ امواجِ دریاي توفانی شروع  ها یآبداستانِ 
به ي در پنجزند به درها، درهاي اطاقِ  یمآورد و  یمیز را با خودش چ همهپیچد،  یم ها نخل، تو ...بو... بو. کشد یمباد بوره 

هاي آبِیش را دراز کند و  خواهد بیاید داخل، دست یمکند، انگار  یم غُناهشت دریا گوشِ آدم را کر. خورند یم هم
این فضاي ). 45: 1380پور،  یروان. (»دارد یمرا نگه  ماهیگیرهاجا که  مادربزرگ را بردارد و با خودش ببرد، ببرد همان

کند و براي شروعِ داستان  یمدهد که مخاطب را براي حوادث پیشِ رو آماده  یمي ا دلهرهترسیم شده، خبر از ترس و 
ة آن شکل درباري که قرار است داستان ا مسئلهآغازِ مناسبی است، چون خواننده از کنشِ اصلی داستان و ) ینیچ مقدمه(

  .شود یمبگیرد آگاه 
  
 (Complication) یداريناپای یا افکن گره - 2 -1 -3

که اتفاقی در فضايِ داستان در  یناگرِ  یانبحالتی است . ینی و شروعِ داستان استچ مقدمهۀ بعد از مرحلی افکن گره 
. کند یمبه فضاي جدیدي وارد  آن راکند و  یماین اتفاقات داستان را از روالِ طبیعی خارج . حالِ رخ دادن است

ها و  ها، راه و روش د و برنامهشو طور ناگهانی ظاهر می وضعیت و موقعیت دشواري است که بعضی اوقات به« افکنی گره
هاي  افکنی شامل خصوصیت نامه گره در داستان و نمایشنامه و فیلم. دهد هایی را که وجود دارد، تغییر می نگرش

  ).72:1380میر صادقی، (» کند هایی است که خط اصلی پیرنگ را دگرگون می ها و جزییات وضعیت و موقعیت شخصیت
آبادي براي آماده . دهد حاصلِ به خطر افتادنِ ثبات زندگیِ عادي و تهدید آن است یمها روي  یآباي که در  یداريناپا 

ي ها زنامروز همه «. دهد که کارهایی همیشگی و معمولی نیست یمبه دریا مراسماتی انجام  ها آنشدنِ مردان و رفتنِ 
ي مینارشان را تو هوا ها بال ها زنمادربزرگم کل زد،  ... .حنا بستند ها زنمردها گفتند که تمام شده و . آبادي حنا بستند
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کل  ها زن. منصور یک کاسه حناي خشک تو دریا ریخت. ي کردندباز چوبمردها . تکان دادند، من و گلپر رقصیدیم

دور که ... چند جِهازِ پر از مرد. بعدها مردهاي آبادي به دریا رفتند. ...اند کم است یآبکه  ها آنیک کاسه حنا براي . زدند
خورد  یمپدربزرگ هم رفت و قسم «). 45-46: 1380پور،  یروان(» ...فرستادند یمدادند، صلوات  یمشدند، دست تکان  یم

). پیشین(» گرش داشتن، شاید زنجیرش کردنشاید ن: گفت یم... مادربزرگ گریه نکرد«). پیشین(» که حتماً پیدایش کرده
شود که داستان دچارِ یک گره شده است و روایت از روالِ خود خارج شده است که با چنین  یمخواننده متوجه  اینجادر 

 که سخن از موضوعی است که در ذهنِ مخاطب این  یناو دیگر . اي باید مردان راهیِ دریا شوند یینیآمراسمات
و زنجیر  اند داشتهکی پیدایش کرده؟ و چه چیزي را پیدا کرده؟ چه کسی را نگه : شود یم تر رنگ ی پرخوردگ گره

  ؟اند کرده
  
  )(Conflictکشمکش درگیري و ستیز یا  - 3 -1 -3
ها یا نیروهاي گوناگون در داستان است که بنیاد اساسیِ داستان  یتشخصمقابله میانِ  »درگیري و ستیز«یا  »کشمکش« 
افتد که داستان  یمکشمکش وقتی اتفاق . آورند یم به وجود، که این تقابل و کشمکش، حوادث داستان را هاست آنیۀ پابر 

با برخورد به موانعی از مسیرِ خود خارج شود و زندگی دچارِ آشفتگی گردد؛ در این زمان قهرمان براي برگرداندنِ زندگی 
میر ). 32: 1393علیزاده، (است درگیري و کشمکش در داستان همراه  زند که با یمبه حالت قبلی دست به اقداماتی 

ۀ اوج و نقطآمدنِ کشمکش، داستان به سوي بزنگاه یا  به وجودبا : گوید یمصادقی در خصوصِ این مرحله از پیرنگ 
بندي کلی،  یمتقسدر ). 231: تا یبمیر صادقی، (» کند یمیی داستان سیر گشا گرهشود و به  یمطبیعتاً به بحران کشانده 

نوعِ اول، ستیزِ آدمی با آدمی است؛ که در این نوع ستیز دو نفر در : شود یمدرگیري و ستیز به سه نوعِ اساسی تقسیم 
تواند ستیز بینِ دو جنبه از شخصیت  یمنوعِ دوم، ستیزِ آدمی با خویش است؛ این نوع ستیز . گیرند یممقابلِ یکدیگر قرار 

زیست، طبیعت، خدا، سرنوشت  ستیزِ آدمی با نیروهاي خارجی است؛ نیروهایی چون جامعه، محیط نوعِ سوم،. فرد باشد
؛ میر صادقی، 32: 1393هولتن، به نقل از علیزاده، (باشد  تر بزرگیا تقدیر؛ که نیروي مخالف باید از فرد نیرومندتر و 

  ).177: 1381؛ شمیسا، 73 – 74: 1380
ستیز بینِ اهالی آبادي با دریا  اینجادر . از نوعِ سوم است، یعنی ستیز میانِ آدم و نیروهاي خارجی ها یآب کشمکش در 

: 1380پور،  یروان(» دیگر دریا ترسی ندارد... پدربزرگ گفت: و طبیعت و بینِ پري دریایی با سرنوشت و تقدیر است
دهند،  یمیی هستند که خبر از کشمکش را ها جملهها اولین  ینا). 47: پیشین(» ...زنه، ینمدیگه، دریا که به ما نارو «، )46

ي دریا همه ها موجهمین حاالست که . آید یماز اليِ درزهاي در داخل ... کشد یمباد بوره «. کشمکش و ستیز با طبیعت
فت و برگشت تو کس پاشو نذاره تو دریا، هر کی بذاره ر یچه: گوید یممنصور  يد«، )51: پیشین(» را خراب کنند ها خانه

» کنیم یمیگر ناگهان نگاه به همدهمه . شود یمغُناهشت دریا ناگهان بلند . کشد یمباد بوره «، )54: پیشین(» کارش نیس
این ستیزِ بینِ دریا و اهالیِ ) 47: پیشین(» ... پیدایش کرده حتماً]یآب] خورد که یمپدربزرگ هم رفت قسم «). 57: پیشین(

یعنی آرام . بندند یم به کارجايِ داستان نمود دارد، که اهالی آبادي تمامِ تالشِ خود را براي آرام شدنِ دریا  يجاآبادي در 
ینی بالفاصله چ مقدمهنویسنده پس از . کردنِ پري دریایی که جنونِ او باعث ذلّه شدنِ ماه و طوفانی شدنِ دریا شده است

است، که با توجه به ساختارِ اثر که داستانِ کوتاه است و نباید مانند رمان به  ی و کشمکشِ داستان رفتهافکن گرهبه سراغِ 
  .باشد یمآرامی به پیش برود، شایسته و مناسب 
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  (Suspense) دلهره یا حالت تعلیق -4 -3-1
ي که میل ا گونهکند، به  یمرسد که مخاطب را درگیرِ ماجرا و داستان  یمي ا مرحلهپیرنگ در خط سیرِ اصلی خود به  

آید که داستان را ـ مشتاقانه ـ دنبال کند؛ این مرحله از پیرنگ دلهره یا حالت تعلیق نام  یم به وجودو ترغیب در خواننده 
هاي درونی داستان، زیرا در این مرحله است  یکتکنشود تا عناصر و  یمتر مربوط به خواننده  یشبدلهره : باید گفت. دارد

شود، چون در این برهه  یمکند و ذهنِ او درگیرِ با داستان و وقایعِ آن  یما در بطنِ داستان حس که خواننده خود ر
شود، و در پیِ به انجام  یمکند و نسبت به او مشتاق  یم همدرديهاي داستان احساسِ  یتشخصخواننده با یکی از 

مندي نسبت به عاقبت کارِ آن  همین عالقهشود، که  یمرسیدنِ وضعیت و سرنوشت او راغب به ادامه دادنِ داستان 
کیفیتی است که نویسنده براي بیانِ وقایعی  یا دلهره دارد؛ حالت تعلیق یمشخصیت او را در حالت نگرانی و دلهره نگاه 

فزود ي که باید اا نکته). 184: 1381؛ شمیسا، 231: تا یبمیر صادقی، ( یندآفر یمکه در شرف تکوین است در داستانِ خود 
و حس کنجکاوي خواننده ) رساند یمۀ هیجان مرحلبه (کند  یماین است که حالت تعلیق در عینی که داستان را هیجانی 

  .بینی باشد یشپکند، نباید قابلِ  یمرا برانگیخته 
کند و او با کنجکاوي مشتاق به  یمآید که او را درگیرِ داستان  یمبه سراغِ خواننده  ها یآبدر داستانِ  دغدغهچندین  
گردد؟  یبازمگردند؟ آیا پدربزرگ از دریا  یبازم اند رفتهآیا مردانِ آبادي که به دریا : یی چونها دلهره. شود یمۀ داستان ادام

بزرگ گیرد؟ و آیا مادر یمکند؟ مادربزرگ دوباره پاهاي خودش را از پري دریایی پس  یمرا پیدا  شده گمآیا آبی ماهیگیرِ 
پور،  یروان(» ترسد که مردها از دریا برنگردند یملرزد،  یمصدایش «شود یا نه؟  یمها  یماهپرد تو دریا و مادربزرگ  یم

» آد؟ یمپدربزرگ کی «، )53: پیشین(» کنم به دریا یمکنم و فوت  یمترسم که پدربزرگ برنگردد، دعا  یم«). 50: 1380
مند  ها عالقه یتشخصدهد که به سرنوشت و عاقبت کارِ  یماننده حالتی دست به خو ها قسمت؛ در این )57: پیشین(
مادربزرگ اون آدم بابا «. کند؛ در انتظار براي بازگشت مردان و پدربزرگ از دریا یم ها آنبا  همدرديشود و  یم

» خواد تنها نباشه یم. که با هم زندگی کنن...یره؟ به گماهی  به راشیاد به کنه که  یمگریه . نه، یه ماهیگیره... بزرگشه؟
آید، در پیدا شدنِ ماهیگیرِ  یم به وجوداي در مخاطب نسبت به آبی  يجانبدار؛ که حالت عاطفی و )54 – 55: پیشین(

). 64 :پیشین(» ها بشود یماهترسم مادربزرگ تو دریا بپرد و برود مادربزرگ  یمو من «. ي که آبی عاشقش شدها شده گم
ي پیش آمده چگونه حل خواهند شد، و به خواننده ها مسئلهکند که  یمیی ها پرسشذهنِ خواننده را درگیرِ  ها دلهرهاین 

چون داستان پایانی باز دارد، دلهره و دل : ها باید گفت یآبدر مورد حالت تعلیقِ . دهد یمحالتی تردید و امید دست 
ماند و  یمآید، در مخاطب باقی  یم به وجودها شدنِ او یا نه  یماهر دریا و مادربزرگ اي که از پریدنِ مادربزرگ د نگرانی

  .شود یمناپذیر  یانپااین دغدغه 
  
 (Crisis)بحران  -5 -3-1

بحران وقتی است که .رسد یمۀ بحران مرحلۀ دلهره به مرحلحوادث داستان در چارچوب و نظمِ منطقی خود پس از  
میر . هاي آن بشود یتشخصها به حداکثر برسد و موجبِ دگرگونی وضعیت داستان و  یتشخصِ  واکنشو کنش و  ها تنش

اي است که نیروهاي متضاد براي آخرین بار با هم تالقی  بحران لحظه«: گوید یمصادقی در مورد این قسمت پیرنگ 
موجب دگرگونی زندگی شخصیت یا  کشاند و می (Climax)کنند و واقعۀ داستان را به نقطۀ اوج و بزنگاه  می

در واقع ). 233: تا میر صادقی، بی(» آورد شود و تغییري قطعی در جهت داستان به وجود می هاي داستان می شخصیت
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دهد و در این قسمت است که آخرین  هاي اصلی داستان رخ می اي است که تنش بحران قسمت حاد ماجرا است، مرحله

  .افتد فاق میها ات ها و تقابل تالقی
یکی در ارتباط با پري دریایی و دیگري مربوط به : شود طور که دلهره از دو جهت به خواننده وارد می همان ها آبیدر  

یکی در ارتباط با پري، هنگامی  .بینیم ها می اهالی آبادي، بحرانِ داستان را هم در ارتباط با کنش و واکنشِ این شخصیت
 آبی امشب :گوید می] مادربزرگ«: و بسیار رنجور شده و این حالت ماه را به رنجه انداخته است که او ماهیگیر را نیافته

تونه زیاد از  اس، مرد ماهیگیر رفته یه جايِ دور، پري دریایی هم نمی فایده بی«، )55: 1380پور،  روانی(» کنه ماه رو ذلّه می
با توفانی شدنِ دریا و درهم ریختنِ آن، ). پیشین(» ]؟[کنه ذله می امشب ماه رو: گویم می«، )56: پیشین(» شه دریا دور به

شود، بحرانِ داستان هم شدت  سرانجامیِ مردانِ آبادي به اهالی بیشتر می که تلنگرهاي اوضاع و احوالِ نابسامانِ آبی و بی
دار  صداي مادربزرگ خش. کنیم می همدیگر نگاه همه به. شود غُناهشت دریا ناگهان بلند می. کشد باد بوره می«: گیرد می

همیشه دیر  آبی ... .ها نگاه نکنین تو پنجره... ببندین، درها رو ببندین«، )57: پیشین( »داره دیوونه میشه آبی دیگه«. است
ها نشسته، به پشت پنجره  ماه باالي نخل«، )58: پیشین(» رفت، امشب خیلی زود آمده آمد، وقتی آبادي به خواب می می

بیند  مادربزرگ تا او را می. قدر الغر شده، انگار که درد باریک گرفته باشد آن. بینمش می آبی را رسیم وان که میای
ها را دوست دارد و مرد ماهیگیر را نفرین  مادربزرگ آبی. خورند هایش تکان می پوشاند، شانه صورتش را با دست می

کند  و بعد بخواهد که پري صدایش را بشنود، بلندبلند گریه می ».ز انداختاش کنه که تو رو به این رو خدا آواره«. کند می
ترین  شود که آشفته بحرانِ داستان وقتی بیشتر می). 58: پیشین( »خدا به دادت برسد، خدا به دادت برسد«: زند و داد می

ریزد؛ و  وقتی هم ذلّه شد دریا به هم میکند و  بینیم، مهتابی که نالۀ آبی آن را ذلّه می احوالِ پري دریایی و مهتاب را می
ماه «: گوید مادربزرگ می. هم دیگر پیدایش نیست آبی و سه شب است که ماه در نیامده، رفته و او«: این یعنی خطرِ بزرگ

ی خیل«، )59 - 60: پیشین(» ترکید ماند از غصه می که اگر می مادربزرگ چرا ماه رفت؟ چون. ...اش کرد ذله... رو ذله کرد
در را ...«، )61: پیشین(» شود جا تو آسمان زیرِ ابرِ سیاهی رفته و گاهی سرخ می آد، همان وقت است که دیگر ماه در نمی

از جهت دیگري که بحرانِ داستان وارد ). 62: پیشین(» بینمش که آبی است و مثلِ نی قلیان الغر شده کند، می که باز می
قدر بزنین که  آن. ...ها ها، طبل طبل:  دي منصور گفت«: براي بازگشتنِ مرادنِ خود هاي اهالی آبادي است شود، واکنش می

محکم : گفت زد می طور که طبل می بوبونی همین. آد گردن، یا نعششون به ساحل می صداش تا غُبه بره، یا مردهامون برمی
مادرِ گلپر سیاه «، )59: پیشین(» ... .زنیم حاال سه روز است که طبل می. «ها، محکم بزنین شاید راه رو گم کرده باشن زن

وارد مرحلۀ  55تقریباً از صفحۀ  ها آبی). 61: پیشین(» اند ها علم سیاه زده سر درِ خانه. ها سیاه پوشیدند دیروز زن. پوشیده
تان گیرد و خود را به نقطۀ اوجِ داس کم شدت می ، که این بحران به گونۀ صعودي کم62شود تا صفحۀ  بحران می

  .رساند می
  
  )(Climax نقطۀ اوج یا بزنگاه - 6 -1 -3
شورانگیزترین، «نقطۀ اوج . وقتی که بحران به نهایت شدت خود برسد، داستان به نقطۀ اوج یا بزنگاه وارد شده است 
گشایی به  گرهرسد و  که طی آن بحران به نهایت تعارضِ خود می است ترین لحظه ترین و عالی زاترین، برانگیزنده تنش

گیرد، تا آنجا که تمامِ  در این نقطه بینِ خواننده و متن رابطۀحسی قوي شکل می). 38: 1387شریفی، (» آید دنبالِ آن می
بزنگاه در واقع ادامۀ حوادث گذشته و نتیجۀ ). 38: 1387نیاز،  بی( سازد ذهن و فکر و روحِ خواننده را درگیرِ خود می

  .دهد آخرین جدال رخ می هاست که در آن منطقی آن
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ها با هم  وگوي بینِ آبی و مادربزرگ بر سرِ عوض کردنِ دل و پاهاي آن نقطۀ اوجِ این داستان زمانی است که گفت 
در این حین از یک طرف با افکار و سؤاالتی که به ذهنِ . دهد گیرد؛ که سرانجام مادربزرگ پاهایش را به آبی می در می

آورد و از طرف دیگر با وارد شدنِ مادربزرگ با حالت نیمه پري  و یک مونولوگ در او به وجود میرسد  راويِ داستان می
کنند؟ نکند  کار می شود، چه قطع می صدایش صداي مادربزرگ«: رسد ـ نیمه آدم به اتاق، داستان به نقطۀ اوجِ خود می

وقتی بیاید داخل دیگر مرا نشناسد؟ صداي پا مادربزرگ را با خودش ببرد، نکند مادربزرگ دلش را به او بدهد و 
برد؟ چیزي خودش را پشت در  رود؟ او را کجا می کجا می. دود انگار مادربزرگم است که می... دود شنوم، پایی که می می
و؟ ک! واي مادربزرگ«. کنم پرم در را باز می می. »در را باز کن«گوید  زند، صداي مادربزرگم است که می کشد، در می می

کشَم رو حصیر، مادربزرگی که  مادربزرگ را می. بیا کمک کن... بیا کمک کن، دادمش به اون، رفت که پیداش کنه »...کو؟
مرحلۀ بحران و نقطۀ اوج که قسمت میانی داستانِ کوتاه را تشکیل ). 63: 1380پور،  روانی(» ... .نصفش ماهی است

گیرند که تناسبی بسیار مناسب  اشد و تقریباً نصف این داستان را در بر میب می 63تا  55ها از صفحۀ  دهند، در آبی می
  .تواند متوجه مسائل شود و با داستان ارتباط برقرار کند است، زیرا خواننده بهتر می

  
 (Resolution and Ending) گشایی و پایان گره - 7 -1 -3

رسند، مرحلۀ  ها رویدادهاي داستان به تعادل می آندهند و با  حادثه یا حوادثی که پس از نقطۀ اوج روي می 
پیامد وضعیت و موقعیت پیچیده یا نتیجۀ نهایی رشته حوادث و نتیجۀ گشودنِ رازها و «گشایی  گره. گشایی است گره

 در این مرحله حوادث روي داده شده پس از اوجِ). 233: تا میر صادقی، بی(» معماها و برطرف شدنِ سوء تفاهمات است
 کند ها را معلوم می گردد و معموالً سرنوشت قهرمان و شخصیت هاي پیشین می افکنی گشاییِ گره داستان باعث گره

هاي یک پیرنگ موفق این است که داستان پس از رسیدن به نقطۀ اوج، باید سریعاً  از ویژگی). 1208: 1378شریفی، (
  .گیري و پایان رسانده شود جهگشایی شود و به وضعیت تعادل برگردد و به نتی گره
که به دلیلِ ذلّه شدن از دست پري دریایی ناپدید شده بود و این خود باعث مواج ( با بیرون آمدنِ ماه از پشت ابر 

اي نیست که ماه را ذلّه کند، چون او مرده است؛  زیرا دیگر آبی. شود گشایی وارد می ، داستان به مرحلۀ گره)شدنِ دریاست
پري مرده در حالی که ماهیگیر را پیدا نکرده است؛ مردان آبادي و پدربزرگ . گیرد آرام است و دریا هم آرام می پس ماه

ها همه  این. اند پیوسته) شدگان غرق( ها به اهلِ غرق اند، که یعنی آن هم ـ در حالی که دریا آرام ست ـ تا اکنون برنگشته
مادربزرگ حواسش به من نیست به پنجره «. اند اجه بودیم و اکنون گشاده شدهها مو هایی بودند که در داستان با آن گره

» ...مادربزرگ ماه، ماه«. آید از پشت ابرها ماه آهسته بیرون می. گردد هایش زرد می کند، لب به آسمان نگاه می. است
به همین زودي، گفتم که ! ردبه همین زودي م :گوید مادربزرگ می«، )64: 1380: پور روانی(».کند گریه می مادربزرگ

کس نیست که او را ذلّه کند، پري دریایی  ماه درآمده و دیگر هیچ. مادربزرگ ماهی است، نصفش ماهی است »... .تونه نمی
 .گردد پدربزرگ دیگر برنمی. که نصفش آدم است) مادربزرگ( ام روبروي او حاال نشسته. ...یه جایی تو خشکی مرده

  .و این یعنی دیگر همه چیز تمام شده است). پیشین(» خورد نشیند و غصه می ها می تو مرجانجا  مادربزرگ همان
گیري در  یجهنتیی و گشا گره، اوج و ها داستاندر برخی از «شود، ولی  یمۀ پایان مرحلیی، داستان وارد گشا گرهپس از  

هم از این ویژگی برخوردار  ها یآب). 223: 1369یونسی، (» پذیرد یمآمیزند و داستان پایان  یمیک یا دو جمله به هم 
. کشد، پایانِ داستان را هم بر عهده دارد یمیی داستان را بر دوش گشا گرهۀ پایانی داستان که جملاست؛ یعنی همان 

میرد، ماهیگیر هم  یمیی ، پري دریا)به روالِ طبیعی(برگشته بینیم که اوضاع پس از اتفاقات رخ داده، به روالِ خود  یم
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یجۀ روشن شدنِ تمامِ نت؛ که )شوند یمغرق (گردند  یبرنمماند و مردان هم از دریا  یمباقی  شده گم همچنان

ۀ آن همواره با خواننده دغدغشود و  ینماما در داستان یک گره، گشاده . هاست و بیانگرِ پایانِ بسترِ داستان است یريدرگ
و من «شود یا نه؟  یمها  یماهپرد تو دریا یا نه؟ آیا مادربزرگ  یمت مادربزرگ است که آیا او ماند، این گره سرنوش یم
داستان با این گره و بدونِ حل ). 64: 1380پور،  یروان(» ها بشود یماهترسم مادربزرگ تو دریا بپرد و برود مادربزرگ  یم

شود و  ینمرسد؛ زیرا در پایانِ باز ـ که در دورانِ مدرن رایج است ـ پایانِ مشخصی ارائه  یمبه پایان  ها گرهۀ همو فصلِ 
: 1387فیستر، (گذارد  یمة خواننده عهدگیري را بر  یجهنتو  ها فصلبیشتر در پیِ نشان دادنِ وضعِ پایداري است و حل و 

تمامِ اتفاقاتی که در بسترِ داستان : باید گفت ها یآبدر خصوصِ پایانِ ). 79 - 80: 1380؛ میر صادقی، 127 – 130
یی گشا گرهۀ مرحلیی که ذهنِ خواننده با آن درگیر است با جا افتادن براي مخاطب و آماده شدنِ او به ها دلهرهباشد و  یم
ستان پایان یی و پس از آن داگشا گرهۀ مرحلۀ اوج سریع وارد نقطشوند و دیگر اینکه داستان پس از  یمرسند و گشوده  یم
  .که این تناسب با توجه به ساختارِ داستانِ کوتاه، ساختاري محکم را براي داستان ایجاد کرده است. پذیرد یم

  
 (Character)داستان هاي  یتشخص -2 -3

دهد و تا پایانِ داستان به همان  ینمرخ  شان اندیشههاي این داستان ایستا هستند و هیچ تغییري در  یتشخصۀ هم 
  .مانند یمباقی  اند بودهشکل که در آغاز 

ي ا نقرهآبی ظاهري زیبا دارد و راوي صورتش را آبی و موهایش را . است) پري دریایی(شخصیت اصلی داستان آبی 
» ...گ دریایست، مثلِ رنا نقرهموهایش . آبی است و صورتش هم آبی است. خیلی قشنگ است«: کند یمتوصیف 

، )53: پیشین(» کنن ینمکی رو غرق  یچهها  یآب«: شود یماز او بارها به خوبی و مهربانی یاد ). 50: 1380پور،  یروان(
گرِ  این شخصیت خیالی که یاري). پیشین(» شوند یم، اما اگر نفرین کنند هزارتا کشتی غرق اند مهربانها خوب و  یآب«

در این داستان . زند یمشود که اتفاقات داستان را رقم  یمدچارِ جنون  ماهیگیريدر دریاست، با عاشق شدن بر  ماهیگیران
رفتنِ به  خاطرِ بهآبی در پایانِ داستان . نیروي مخالف او هستند ها سرخهاي خیالیِ دیگري چون  یتشخصطبیعت و 

ۀ اوست که در دوگانهاي مبرّزِ آبی شخصیت  یژگیواز . میرد یم ماهیگیرخشکی و دور شدنِ او از دریا براي پیدا کردنِ 
، آمدنِ او از دریا به خشکی و ماهیگیرعاشق شدنِ بر (او عوض شدنِ پاهاي او با مادربزرگ، و انجامِ کارهاي انسانی از 

  .بینیم یماین ویژگی را ) شیون کردن و نشان دادنِ رنجِ خود
ي ا گونه بهشخصیت اصلی ـ آبی ـ است و  همرازرود، او  یمدر داستان به شمار  همرازشخصیت ) مدینه(مادربزرگ  

تونی،  ینمتونی، به خدا  ینمنه، «: گوید یمزند و مادربزرگ  یمآبی حرف  «: باشد یمرابط میانِ زنانِ جامعه و آبی نیز 
، او به آبی و )45ص (است یی یش حناها ناخندهد و موها و  یمپیرزنی که بوي حنا ). 62: پیشین( »...میري یم

بر  همچنان کنند او میهایش ایمان دارد، زمانی که همه از فرط نگرانی گریه  یخوبو  ماهیگیرهاي او در پیدا کردنِ  ییتوانا
  .ۀ داستان استدوگانهاي  یتشخصمادربزرگ هم مانند آبی از . اعتقاد خود راسخ است

نگرد، او در حالِ الگوبرداري از آداب و سننِ  یمیچۀ ذهنِ خود به زندگی درشخصیت راوي یک کودك است که از  
: پدربزرگ گفت. دور تا دورِ پدربزرگ نشستند و شور کردند. دیشب مردها به خانه ما آمدند«: ۀ خویش استجامع

را در داستان دارد ـ نزدیک  همرازـ که نقشِ ) مدینه(مادربزرگ که به  ینا خاطرِ بهراوي ). 45- 46: پیشین( »...دیگه، دریا«
مادربزرگ قرار  همرازاو خود نیز . است، شاهد رویدادهاي بیشتري است، در واقع در بطنِ داستان قرار گرفته است

  .دهد یمیش با مادربزرگ به خواننده انتقال وگوها گفتگیرد و اطالعات زیادي در بینِ  یم



  
 ٢٤٩/  از مجموعه داستانِ کنیزو» هاآبی«بررسی و تحلیلِ داستانِ کوتاه 

 

 
 

منصور، مادرِ گلپر، منصور، گلپر، پدرِ گلپر هستند که سیاهی  پدربزرگ، بوبونی، دي: هاي داستان یتشخصدیگر  
غالب  ها آنهاي نگران و مضطربی هستند که ترس از آینده بر  یتشخصها  یناهمگی . آیند یملشکر و سطحی به شمار 

  .شده است
  
 (Point of View) یددیۀ زاو -3 -3

راوي شاهد وقایعِ زیادي است که با حس . یوة راوي ـ ناظر روایت شده استشیۀ دید درونی به زاوبا  ها یآب
امشب «: گویم یم. خیلی زیادند... شمارم، یک، دو، سه یمهاي مادربزرگم را  یسگ«: کند یمرا دنبال  ها آنکنجکاوي خود 

ة جلوکند، که به داستان  یمنیز استفاده  وگو گفتاو براي بیان از ). 56: پیشین(» گوید ینمچیزي  »کنه یمماه رو ذله 
قدر  آن«: دي منصور گفت: شود یمدهد و همین خصوصیت باعث جذابیت و واقعی نشان دادنِ وقایع  یمنمایشی نیز 

  ).59:پیشین( »...،ها زنمحکم : گفت یمزد  یمطور که طبل  بوبونی همین »...بزنین که صداش تا غُبه بره،
  
  ستانبررسی زیرساخت دا -4
 (Subject)موضوع  -1 -4

از لحاظ ساختاري تمامِ اتفاقات و روند . نویسد یمة آن دربارموضوعِ داستان مفهومی است که نویسنده داستان را  
در عناصرِ  میر صادقی. ۀ رویدادها و جزئیات داستان به آن مربوط هستندهمگیرد و  یمداستان حولِ محورِ موضوع شکل 

یۀ خود را به نمایش ما درونتواند  یمموضوع قلمرویی است که در آن خالقیت «: گوید یمداستان در تعریف موضوع 
یۀ اعمال و رفتارِ ما کلموضوع همان انگیزه یا نیروي محرّك است که « آگريبه قولِ ). 217: 1380میر صادقی، (» بگذارد

هستند و آن مربوط  اداستان مستقیم یا غیرمستقیم ب رویدادهايو تمامِ  )30: 1383آگري، (» گیرد یمبه خاطرِ آن صورت 
  .دهد یمپوشش کلی فضاي داستان را 

داستان که در محیطی رئالیستی به . است ماهیگیربه مردي ) آبی( یاییدرها عاشق شدنِ یک پري  یآبموضوعِ داستانِ  
هاي وهمی و تخیلی  یتشخصیانه است اما از طرف دیگر داراي اتفاقات و گرا واقعافتد از یک طرف داراي بعد  یمجریان 

ها حولِ محورِ عاشق شدنِ پري  یآبتمامِ اتفاقات . دهد یمي رئالیسمِ جادویی قرار ها داستانة زمردر  آن راباشد که  یم
 شده است که حاال گم ماهیگیريدریایی بر مرد.  

  
 (Theme)مضمون یه یا ماندرو -2 -4

ي داستان وجود دارد و نقشِ اساسی در پیوند عناصرِ ها قسمتي تمامِ ال البهیشۀ حاکم بر داستان که در اندفکر و  
 یشۀ اندیه یا فکر و ما درونهر داستانِ خوبی از «. یه یا مضمون نام داردما درو. را بر عهده دارد ها آنداستانی و وحدت

ة موضوع با عناصرِ کنند هماهنگکند و  یمیه تمامِ عناصرِ داستان را انتخاب ما درو گیرد، و یمناظر و حاکم بر داستان شکل 
یه بیانِ نگاه و دیدگاه شخصی نویسنده نسبت به محیط ماندرو: باید گفت). 173: 1380میر صادقی، (» دیگرِ داستان است

: 1378، پارسی نژاد(آورد  یم به وجودا یۀ اثر رما درونپیرامونِ خود است و درك و دریافت و دیدگاه شخصی نویسنده 
114 – 113.(  
. نگارش شده است حاصلِ آمیزشِ واقعیت و تخیل است رئالیسمِ جادویییوة شها مانند هر داستانِ دیگري که به  یآب 

این داستان که بعدي تمثیلی «. یۀ این داستان پیوندي است بینِ واقعیت و افسانه، حقیقت و خیالماندروبر همین بنیاد 
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و به تدریج  اند جستهدارد، به یک تعبیر واقعیتی است از زندگیِ مردمانی که از دیرباز حلِ مسائلِ معیشتی را در جادو 

 ها را در دلِ خود  یتواقعي است که ا افسانهو به تعبیري  شان رنگی از افسانه و اسطوره به خود گرفته، یزندگواقعیات
ي ها انگارهها در کنارِ عشق و تالش براي زندگی، طرحِ اعتقادات و  یآبیۀ درونماین تر مهم). 75: 1369دوشیري، (» دارد

ی، متوسل شدن به اعتقاد به پریانِ دریایی، نسبت دادنِ حوادث طبیعی به موجودات وهم. جنوب است منطقهذهنیِ مردمِ 
و  رئالیسمِ جادویییسی نو داستانیوة شدر زیر با نگاهی اجمالی به ... . طلسم و جادو، اعتقاد به زنده بودنِ مغروقان و

  .پردازیم یمیۀ داستان ما درونین بازتابِ مسائلِ فرهنگی اجتماعی به چن همو ) ها یآب(کوتاه بازتابِ آن در این داستانِ 
  
  رئالیسمِ جادویی - 1 -2 -4

از نویسندگان  بسیاري ۀتوج موردعصرِ حاضر است که در  جدیدي ادبی سبک (Majic Realism)یی رئالیسم جادو
ۀ داستان واقعیت و در ارتباط با حقایقِ جامعه است؛ اما یک عنصرِ هستة نوشتاري بستر و ویشدر این  .است قرار گرفته

و باورهاي جامعه و اغلب  ها اسطورهوجود دارد که برگرفته از ذهنِ نویسنده،  ها آنجادویی و غیر طبیعی هم در 
، اما خورند یمواقعیت و خیال در هم گره «ي این سبک ها داستاندر ). 240: 1381فرزاد، (باشد  یم ها آناعتقادات بومی 

ی و خوردگ گره؛ این )45: 1388پورنامداریان و سیدان، (» ي که واقعیت بر خیال سیطره دارد، نه خیال بر واقعیتا گونهبه 
که تمامِ حوادث تخیلی و غیرِ واقعی در بطن و بسترِ داستان حقیقی جلوه  ردیگ یمتلفیقِ دو عنصر چنان زیرکانه صورت 

رئالیسمِ ی ـ سینو داستانة ویشاین ). 139: 1384، این نیرامنیکوبخت و ( ردیذپ یمرا  ها آني که خواننده ا گونه به، کند یم
کشورهاي آمریکاي التین رایج است، زیرا تا قبل از ورود مدرنیسم و  ژهیو بهـ بیشتر در کشورهاي جهانِ سوم  جادویی

، باورها و رفتارهایی که کردند یمدگی با اعتقادات و باورهاي بومی خود زن ها نیسرزماروپاییان در این مناطق، مردمِ این 
با وارد شدنِ استعمار، صنعت غرب، فرهنگ . جاي داشت ها آنبود و در ساختارِ ذهنِ  ها آنة زندگی این مردم بر کریپ

در رویارویی با مدرنیسم و فرهنگ غرب قرار گرفت و به نوعی  ها آنغرب و مدرنیسم در این مناطق، فرهنگ بومی 
در این . نیز تأثیر گذاشت ها آنناخواه بر هنر و ادبیات  آمد که خواه به وجود ها نیسرزمتضاد سنّت و مدرنیته در مردمِ این 

یسم آشنا سورئالمکتبِ ادبی و مخصوصاً  هاي بومی با فرهنگ غرب یراثمآمریکاي التین که عالوه بر  نویسندگانِمیان 
 مشکالتو نشان دادنِ  یملّ وجوي هویت جستقصد گرا  هاي واقع رمانبا خلقِ  ،)244: 1393شمیسا، (بودند شده 

کوشیدند تا مردمِ خود را از تحمیل شدنِ فرهنگ غرب بر  یماین نویسندگان . داشتندرا خود  ۀفرهنگی جامع واجتماعی 
بر همین . آورند به وجود مردم بینِرا در  خویشتنبازگشت به یري فرهنگ بومی در آثارشان کارگ بهآگاه کنند و با  ها آن

نژادي و  و دیکتاتوري، تبعیضِ هاي سیاسی، فقر، ظلم جادویی بیشتر خشونت یسماصلی آثار رئال یۀدرونما اساس
ۀ جامعقصد بیانِ واقعیت و حقایقِ  ها رماننویسندگانِ این ). 318: 1387سیدحسینی، ( .ی استملّ وجوي هویت جست

، بر شود یم ها داستاناست وارد این  شان یزندگهم که جزیی از  ها آنو باورهاي  ها اسطورهبومی خود را داشتند، پس 
 گفتشي ها مشخصهاست، سرشار از  گرا واقعو  کند یمدر عینی که واقعیت یک بوم و قوم را بیان  ها داستاناین بنیاد این 
و  ها آني که داستان مربوط به ا منطقهدر بینِ مردمِ محلی  ها داستاناین : الزم به ذکر است که. باشد یمو خیالی نیز 

یا به زبانی  ناآشناستي در آن نیست، اما براي انسانی که با آن فرهنگ ا گانهیبواقعیت و طبیعی است و عنصرِ  آنجاست
داراي عناصري خیالی و  ها داستاناین  برد یمۀ تجدد به سر مرحلدیگر با فرهنگ سنتی آن منطقه بیگانه است و یا در 

  .ي جادوییها یژگیوو رئالیسمی است با  باشند یموهمی 
  
  داستانی ایرانجهان و ادبیات  یاتبادرئالیسم جادویی در  - 2 -2 -4
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حکومت این ، در کتاب یر تی و کارپنخآنیسندة کوبایی را به کار برد، نو رئالیسم جادویینخستین کسی که اصطالح  
 (Borges (Jaorgeluis)خورخه لوییس بورخس  :اند پرداخته به این سبکاز دیگر نویسندگانی که  .بود )1949( جهان

ایتالو  از گواتماال؛) Migvel Angel Astvrias ()1974 – 1899( یاسمیکل آنخل آستور از آرژانتین،) 1899 – 1986(
از  )2012 – 1928( Fuentes) (Carlos کارلوس فوئنتس از ایتالیا،) Italo Calvino)( )1923 – 1985کالوینو 

و مشهورتر از از آلمان  )1927( (Günter Wilhelm Grass) گونترگراس؛ از پرو داس خورخه ماریا آرگوئهمکزیک؛ 
که  صد سال تنهایی با رمان از کلمبیا )Gabriel Garcia Marqves( )2014 – 1928( گابریل گارسیامارکزهمه 

پاییزِ پدرساالرو  گونه آثار است این بهترین معرف.  
رضا از  آقاي ایازدوزخی و روزگارِ  غالمحسین ساعدياز عزادارانِ بیل در ادبیات معاصرِ فارسی با  رئالیسمِ جادویی 

دارند ـ حتی قبل از آشنایی با مارکز ـ آغاز شده بود که در پیدایشِ این شیوه در ایران سهمِ به سزایی  براهنی
ي این شیوه در ادبیات ریگ شکلۀ آثارِ نویسندگانِ آمریکاي التین در ترجم: البته باید گفت که). 318: 1387سیدحسینی، (

هاي  با انگیزه عمدتاً ،1350 ۀدر ده آستوریاسو  مارکز يها رمان ۀترجم«داشته است، زیرا داستانی ایران بسیار نقش 
پس از انقالب نیز تداوم یافت، این  يها این آثار در سال ۀترجم موجِ .گرفت سیاسی و ضدیت با دیکتاتوري صورت می

 شاعرانگی بودند،و دیع از تاریخ و اسطوره ها که ترکیبی ب این رمان. ها آن فضاي رازناك و عجیبِ بار بیشتر به دلیلِ
در این .] گسترش یافتند داشتند، یخوان روز هم ایرانی قرار دادند و چون با عالیقِة سندیاي فراروي نو امکانات ادبی تازه

لنشین خواننده را برانگیزاند و او را از جهانی سخت به دنیاي د سحرآمیزشان تخیلِ آثاري که با کیفیت آفرینشِ ]دوره
از  ).933: 3ج  1383 میرعابدینی،( »شود ذهنی گروهی از نویسندگان می ۀمشغل جادوي کلمات کنند، ها ببرند و اسیرِ قصه

 رازهاي سرزمینِو  ،کشتگان آوازِ؛ غالمحسین ساعدياز  گداو  دو برادري مهم و موفقِ این شیوه در ایران ها داستاندیگر 
هم  کولی کنارِ آتشـ البته رمانِ  پور منیرو روانیاز  کنیزو کوتاه کتابِِ  داستانو پنج  غرق اهلِرمانِ ؛ رضا براهنی ۀنوشت من
محمود دولت  ۀنوشت سالخورده مردمِ هسپري شد روزگارِ؛ اي از سمبولیسم ـ یزهآمباشد با  یم رئالیسمِ جادوییپور  یرواناز 

  .را باید نام برد ي غایبِ تقی مدرسیها آدمو کتابِ  پور یپارسشهرنوش از  طوبا و معناي شب؛ آبادي
    

  ها یآبي رئالیسم جادویی و بازتابِ آن در داستانِ ها مشخصه - 3 -2 -4
  تخیل و اتفاقات شگفت و فرامنطقی -1 - 3 -2 -4
واقعیت با عناصرِ جادویی، خیالی، خرافات و  ها یآبیۀ اصلی رئالیسمِ جادویی بر تخیل است، به همین دلیل در تک 

، رسد یمبه نظر  پردازانه الیخ آنچه«: دیگو یمبهبهانی در مورد این ویژگی . اعتقادات مردمِ بومی در هم آمیخته شده است
به نظرشان جاي گرفته است که  چنان آني از سرزمینم ا گوشهۀ مردمِ نیریدواقعیاتی است که در ذهن و اعتقاد و پندارهاي 

ي ابعاد زمانی بیرونی توصیف شده ریگ اندازهبا غلوي شاعرمنشانه و تسامحی در  ها داستانعینِ حقیقت است و در این 
نخستین نشانه از اتفاقات شگفت در این داستان انجامِ مراسمات مخصوصی است که ). 1390: 1369بهبهانی، (» است

و در این حین براي دلخوشی پریانِ دریایی حنا به دریا  بندند یم، اهلِ آبادي حنا ردیگ یمبراي رفتنِ مردان به دریا صورت 
ساکنِ ) ها سرخ(بد و پریانِ دریایی ) ها یآب(خوب حضورِ پریانِ دریایی  ها یآبۀ فرامنطقی در مؤلف نیتر مهم. زندیر یم

از این اتفاقات . دهند یمو طرحِ آن را شکل دریاها است که جزیی از اعتقادات زندگی مردم هستند و حوادث داستان 
در پیِ عاشق . کند یمشده و او در فراقش روز و شب ناله  شگفت، عاشق شدنِ پري بر آدم است، بر مرد ماهیگیري که گم

 شگفت خ وار سلسلهشدنِ پري بر ماهیگیر و نیافتنِ او اتفاقاتو  کند یمبا پیدا نشدنِ ماهیگیر آبی از بس ناله : دهد یمي ر
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آوردنِ و ذلّه شدنِ ماه باعث چِیل  کند یم؛ این رنجوريِ آبی ماه را ذلّه شود یم) رنجور(گداز  غصه خورد یمغصه 

. استفاده از طلسم براي روشِ مقابله با اتفاقات است ها یآبي تخیلی ها کُنشاز دیگر . شود یمدریا ) خشمگین و توفانی(
به نیمه آدم ـ نیمه پري، اعتقاد به زنده بودنِ  ها آنۀ پایینی پري و تبدیل شدنِ مینعوض شدنِ پاهاي مادربزرگ با 

  .مغروقان، نسبت دادنِ حوادث طبیعی و جوي به پریانِ دریایی و تغییرِ شکلِ مهتاب از دیگر وقایعِ فرامنطقی داستان است
  
  رمزگرایی و نمادپردازي -2 - 3 -2 -4
 ها آني رد پاکه در بیشترِ اتفاقات حضوري محسوس دارند و  باشند یم ها یآب ۀمزگونرعناصرِ  نیتر مهمماه و شب از  

ي تاریک که خود نمودي از ترس ها شب، افتد یمتمامِ حوادث داستان در شب اتفاق  ها یآبدر . مینیب یمرا تا آخرِ داستان 
ماه نباید ذلّه شود، نباید از غصه  که نیاو . ۀ اتفاقات به صورت علّی معلولی با آن پیوند داردهمو شومی است؛ و ماه که 

وقتی هم ماه کامل و آسمانِ شب آرام باشد یعنی اتفاقِ . یی از دردسر هستندها نشانهدقّ کند، نباید پشت ابر برود، که همه 
ي مهتابی که ماه بزرگ است، خیلی بزرگ، به اندازه ها شب« :نمودهایی از شب و ماه در داستان. شومی نخواهد افتاد

خیلی وقت است «، )57: پیشین(» کنه یمامشب ماه رو ذلّه «، )47: 1380، پور یروان(» شود یمپیدایش ]یآب] مجمعه مسی،
این رمزگونگی ماه ). 61: پیشین(» ...شود یمجا تو آسمان زیرِ ابرِ سیاهی رفته و گاهی سرخ  ، هماندیآ ینمکه دیگر ماه در 
و جایگاه  مهتاب یبي ها شبۀ جزر و مد دریا و تاریکی و ترسناکی دریا در رابطبه  تواند یم نانینش ساحلو شب در بینِ 

  .در میانِ فرهنگ مردمِ بوشهر برگردد ها آن
  
  توصیف دقیقِ جزئیات در داستان -3 - 3 -2 -4
 ها آني ها مشخصه نیتر مهمبر رئالیسم است، به این جهت یکی از  ها آنیۀ پاي رئالیسمِ جادویی ها داستانچون  

ۀ داستان و بیانِ دقیقِ زمان و مکان در فهمِ هر جانب همهزیرا توصیف . پرداختن به توصیف دقیقِ زندگی و جزئیات است
ي وهمی و خیال و رمانس متمایز ها داستانرا از  ها ستاندااین  که نیاو دیگر  کند یمچه بهترِ داستان به خواننده کمک 

  .شود یم تر مشتاقو خواننده در پذیرشِ داستان ) 25: 1392عبدي، (کند  یم
ي در مورد ا ینیعتصویرهاي . دهد یمتوصیفات ظریفی از حوادث، مکان و فضاي داستان  منیرودر سراسرِ داستان  

دوباره تو صندوق «: گونه ي از اینها نمونه... . ، مراسمِ حنا بستن، نان پختن وها زنمجلسِ مهمانی، آبی، دریا، مادربزرگ، 
رنگشان خاکستري . جفت شده است به هم ها آدمکبسته، سرِ  به هم، هر دوتاشان را آورد یمرا در  ها طلسمو  گردد یم

آبی است و . خیلی قشنگ است«، )49: 1380، پور یروان(» اند شدهجفت  به همآهنی که  یک مرد آهنی و یک زنِ. است
ي پر از ماهی ها لیزنب ماهیگیرها، مثلِ رنگ دریا، وقتی که صبح زود است و ستیا نقرهموهایش . صورتش هم آبی است

  ).50: پیشین(» زند یم، موهایش هر شب برق آورند یمرا به ساحل 
  
  به هم خوردنِ مرزِ میان خیال و واقعیت -4 - 3 -2 -4
و نویسنده چنان  شوند یمیی واقعیت و خیال چنان در هم تنیده گو داستانآمد، در این سبک  تر شیپکه  گونه همان 

در «: دیگو یمدر این رابطه  شمیسا. ردیپذ یمۀ مسائل را به عنوان واقعیت همکه خواننده  دهد یمزیرکانه این کار را انجام 
سعی هنري بر این  رئالیسمِ جادوییپیش نیاید و در ) حتی در امورِ واقعی( تیواقعسعی بر این بود که توهمِ  رمانِ نو

یک پا  ها صحنهبیشترِ وقایع و  ها یآبدر ). 252: 1393شمیسا، (»پیش آید) حتی در امورِ فرا واقع( تیواقعاست که توهمِ 
ۀ به هم خوردنِ این متوجي است که در سیرِ روایت داستان ا گونهدر واقعیت و یک پا در خیال دارند و این توالی به 
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؟ این آد یمی دریا گاهی آبش باال نیب یم: گفت یممادربزرگ وقتی دلش خوش بود «: گونه مواردي از این. میشو ینممرزها 
، )61: 1380، پور یروان(» تنگ میشه هاشون خانهبه گریه کردن، دلشون براي  کنن یمشروع  ته دریا ماهیگیراوقتیه که تمامِ 

، کند یم، در را که باز رود یمو  دارد یبرممادربزرگ فانوس را . »شاید پدربزرگ باشد« میگو یم. ...زند یمکسی به در ...«
  ).62: پیشین(» ...آبی است نمشیب یم

  
  سکوت اختیاري -5 - 3 -2 -4
، خواننده در حینِ برخورد به حوادث و ماجراهاي شگفت و فرامنطقی سؤاالتی به ها داستان گونه نیابا خواندنِ  

کنند،  اظهارنظرزیرا اگر قهرمانِ داستان یا نویسنده در مورد حوادث . پردازد ینم ها آنکه نویسنده به پاسخِ  رسد یمذهنش 
به  ها یآباز سؤاالتی که در ). 2539: 1393شمیسا، (شود  یماین توضیح باعث خراب و مبتذل شدنِ حوادث جادویی 

شده؟ و به کجا رفته است؟ آیا مادربزرگ با این شکلِ جدیدي  این است که چرا مرد ماهیگیر گم رسد یمذهنِ خواننده 
؟ یا در )شود یم ها یماهمادربزرگ (کند  یمزندگی  آنجاو در  پرد یمدریا تو ) نیمه آدم ـ نیمه پري دریایی(دارد که 

اظهارنظري به این موارد نکرده  گونه چیهدر داستان  پور یروان؟ که ماند یم؟ آیا با این شکلِ جدیدش زنده ماند یمخشکی 
  .و ذهنِ خواننده را درگیرِ این مسائل کرده است

  
  

  دوگانه و دوبنی بودن -6 - 3 -2 -4
... ها و یتشخصهاي  یژگیوها،  یتشخصدر زمان، مکان،  ها آندوگانگی بودنِ  ها داستاني دیگرِ این ها مشخصهاز 
باشند،  یماي  یژگیوهاي واقعی و انسانی مادربزرگ داراي چنین  یتشخصهاي خیالیِ داستان آبی و از  یتشخصاز . است

دیگر . بینیم یمآدم این مشخصه را  یمهنپري ـ  یمهنبه  ها آنکه با قرض گرفتنِ آبی پاهاي مادربزرگ را و تبدیل شدنِ 
در تماس ) خیالی( یاییدردر تماس است و هنگامِ خطر و نیاز هم با پري ) واقعیت( يآبادکه مادربزرگ هم با مردمِ  ینا

سازد  یمپردازي دوگانه نویسنده را قادر  یتشخصاین «که . شود یم) واقعیت(ماهیگیر  عاشقِ) خیالی( يپرکه  ینااست و 
: 1384نیا،  ینرامنیکوبخت و (» انگیزي آن بیفزاید یالختا وقایعِ عجیب و خیالی را بر محملِ داستان تحمیل کند تا بر بارِ 

151.(  
  
  ها یآبفرهنگی ـ اجتماعی در  مسائلِبازتابِ  -3 -4
. بوشهر است ژهیو بهي ذهنی مردمِ جنوب ها انگارهمحورِ محتواییِ این اثر، فرهنگ، یعنی طرحِ اعتقادات و  نیتر مهم 

اگر  که چناني دارد؛ ا گستردهبازتابِ  ها یآبجنوب و بوشهر در  نانِینش ساحلرفتارها و آدابِ فرهنگی و اجتماعیِ 
را تخیالت وهمی و  ها آنو  ابدی یدرنمي با این فرهنگ یا سبک نویسنده آشنا نباشد این مسائل را در داستان ا خواننده

ي فرهنگی در این داستان دریا و رفتارِ متقابلِ دریا و ها جلوه نیتر مهم. داند یمۀ ذهنِ نویسنده پرداختخیالیِ ساخته و 
 برند یم به کاري که صفات و افعالی که براي دریا ا گونه به. انباشته است اننینش ساحلانسان است که در ضمیرِ ناخودآگاه 

دیگر . شود یموزنده پنداشته  جانداردریا  ها آنزیرا در فرهنگ  شود یمهمان صفات و افعالی است که براي انسان استفاده 
 مخصوصی است که هنگامِ حرکت فرهنگی انجامِ مراسمات خاص  ها لنجو  ها یکشتنمود به سفرهاي خاص ـ در موارد

و ناخداها در هنگامِ ) ملوانان(جاشوها ، این مراسم به همراه شعرخوانی و صلوات دادنِ )45ص ( ردیگ یمـ صورت 
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 این منطقه  نیچن هم). 46ص (کند  یمادامه پیدا  ها آنحرکت دریایی که جزء فرهنگ موجودات پریانِ اند شدهوجود ،
دیگر مورد فرهنگی ). 49ص (غولک و ) 57ص )(ها سرخ(بد و پریانِ دریایی ...) و 53، 48، 46 ص(خوب دریایی 

و طبل زدن براي بازگشت ) 53ص ( ایدردعا کردن و فوت کردن به ) 52، 48ص (طلسم استفاده از  »ها یآب«بازتابیده در 
و نصبِ علمِ سیاه بر سر درِ  ها زنشدنِ  پوش هایس. دفاعی با حوادث است کارِ راهبه عنوانِ ) 59ص (به دریا رفتگان 

ي ها عللتمامِ حوادث و وقایع در این داستان به  که نیاو دیگر ). 61ص (عزا در هنگامِ ماتم و به عنوانِ نماد  ها خانه
 باشد یمسنتی یِ مردمِ نیب جهانۀ خود بازتابی از نوب، که این به شود یمي جنوب ربط داده ا اسطورهمتافیزیکی و موجودات.  

  
  نتیجه

که داستان از  دهد یمبررسی اثر نشان . از کتابِ کنیزو بود پور یروانمنیرو ي  ها یآبداستانِ بررسی شده داستانِ کوتاه  
ساختاري منطقی برخوردار است، زیرا رعایت نکات ساختاري در پیرنگ و دارا بودنِ پایانِ باز، پیرنگ را داراي ساختاري 

یۀ دید درونی از نوع راوي ـ ناظر، در ارتباط خواننده زاونویسنده با استفاده از  که نیامحکم و منسجم کرده است؛ دیگر 
توانسته است  رئالیسمِ جادوییة ویشي ریکارگ بهیۀ داستان با درونمادر  پور یروان. با متن بیشترین بهره را برده است

ختارِ اجتماعی بهره گرفتن از عناصر و باورهاي بومی و محلی، سا. فرهنگ در حالِ احتضارِ جنوب را به خوبی نشان دهد
 هیما دروني بارزِ این ها مؤلفهاین جامعه، بر هم زدنِ مرزِ میانِ خیال و واقعیت، حوادث فرامنطقی و سکوت اختیاري از 

ی سینو داستانة صحیحِ ویشو  رئالیسمِ جادوییة ویشنویسنده به دلیلِ آشنایی با فرهنگ جنوب و آشنایی با . باشند یم
آورد که داستان را اثري موفق  به وجودو روساخت داستان  ساخت ژرفي بینِ ا یمنطقاسب و توانسته است تعاملِ من

  .دهد یمقرار  رئالیسم جادوییۀ طیحخصوصاً در 
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