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Abstract
Artistic people are distinguished from ordinary people by their ability both to appreciate emotion and
to convey it. Psychologically speaking, emotion is the same thing as excitement which is usually
followed by feelings such as anger, fear, sorrow and happiness. Analyzing and introducing emotion
from the viewpoints of both literature and psychology, this research seeks to focus on the emotion-
related traits of the story characters of the Story Maroon by Belgheys Soleymani. Using the library
card catalog, a descriptive-analytic method was chosen by this research which was among the first to
comparatively study emotion in literature and psychology in the 2010s. Prior to the 90s, no single
source of emotion in the literature and psychology had a comparative study of emotion. Maroon
is a realistic story with a woman as the leading character who behaves not only in an unruly but also
in a manly way.The story succeeds in communicating the emotions of anger, fear and hate to the
reader, since the writer makes use of excitement-related processes to convey both emotion and
feeling, making it possible [for the reader] to conceive the characters. This results in particularly
impressing the audience by expressing emotion throughout the story. To sum up, knowing about
their audiences' way of thinking, writers could find better tones in story-telling and communicating
with their audience. This is because, having understood the mentality of their audience, writers can
succeed in their works.
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چکیده
دنبـالکـه بـهی اسـتشناسـروانن هیجـان در ناخت و چگـونگی انتقـال عاطفـه اسـت. عاطفـه همـاشـهاي معمـولی و هنرمنـد، در تفاوت انسـان

و ادبیّــاتاندن عاطفـه از دیـدگاه تحلیــل و شناسـحاضـر پـژوهش ازکنــد. هـدف ، تــرس، غـم و شـادي بـروز میهایی همچـون خشـماحسـاس
و تحلیلـی- بـا روش توصـیفیونوشـتار پـیش رر داستان مـارون از بلقـیس سـلیمانی اسـت. دهاشخصیّتهاي عاطفی ی و بیان ویژگیشناسروان

و علـم اتادبیّـا عاطفـه در طور مجـزّهـیچ منبعـی بـه،هجـرينـودپـیش از دهـۀبـا ابـزار فـیش نگاشـته شـده اسـت. ،ايمنابع کتابخانهاستفاده از 
رکش اسـت کـه سـزنـی شخصـیّت اصـلی رئالیسـتی اسـت. یبلقـیس سـلیمانی داسـتانمارونه است. داستان کردنبررسی تطبیقی را ی شناسروان

ها یّتشخصـفـی دهـد. نویسـنده بـراي معرّخشم، عصبانیت، ترس و نفرت را به خواننده انتقـال میاین داستان حسّاست. ا رفتارش همچون مرده
أثیرتـه، قطعیـت در سـت آمـددبـهشخصیّت هم شناخته شود. نتیجـۀاز فرایندهاي هیجانی کمک گرفته تا ضمن انتقال احساس و عاطفه، خوبیبه

بــراي هــاي بهتــري رار مخاطبــان را بشناســند تــا روشنویســندگان بایــد ماهیــت تفکّــدر داســتان اســت.بیــان عاطفــهراهنویســنده بــر مخاطــب از 
نویسـند درك کننـد، در کـار خـود هـا میاگر فرایندهاي ذهنـی افـرادي را کـه بـراي آنقطعطوربهها بیابند و نویسی و ایجاد ارتباط با آنداستان

تر خواهند بود.قموفّ
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مقدّمه. 1
بتـواناسـتممکـن. شـودمیاطـالق... وشـاديافسردگی،اضطراب،همچونحالتیبهعاطفهمعمولطور به

متفـاوتمیـزانناخوشـی،یـاخوشیاحساسمانند؛کردبنديدستهناماینبانیزرا) خلقیاتتر (مالیمحاالت
حالـت: اسـتممسـلّعنصـرسهوجودحالهربه. دیگرامیالوشهوتگرسنگی،ارضايیاتحریکهیجان،

ادبیّـات در .بـدننقـاطسـایروصـداچهـره،درکالمـیغیـرعالئـمازالگـوییوذهنیۀ تجربفیزیولوژیکی،
ر کنـار هـم، متـرادف و مـوازي کاري بس مشکل است چون تاکنون د،کردن دو مقولۀ احساس و عاطفهجدا

اي که ارتبـاط تنگاتنـگ بـا عواطـف دارد احساسـات اسـت. احساسـات نخستین ویژگی«رفتند؛کار میهم به
طور خاص با عواطف همراه هستند. ناراحتی، با احساس عصبانیت و تـرس، بـا احسـاس وحشـت و شخصی به

بـا حـاالت اتکرّبـههسـتند و ياریـاختریغهمراه است. این احساسات و حاالت نظیر آن، نادانسته و شورهدل
)203: 1391میرشمسی و جوادي، (» .شوندفی همراه میعاط

ایـن دو ،ی عمـومی گنجـیشناسـروانبراسـاسگرایی ند با تکیه بر مکتـب شـناختکوشمیپژوهشگران 
را بیـان و عاطفـه را تحلیـل مـارونهاي داسـتانشخصـیّتند و بتوانند فرایندهاي ذهنـی تبیین کنبیشتر را مقوله 

ی بیشـتر از به همان میـزان و حتّـ،گیري آثار ادبی نقش داردقدر که دریافت عاطفه در شکلنمایند؛ زیرا همان
.مهم استآن چگونگی انتقال عاطفه نیز 

از پـسو پـیشهاي پـر تـب و تـاب در سـالیشـهر کـوچکۀترین اثر بلقیس سـلیمانی، قصـّ ، تازهمارون
گو و زبـانی هذهنـی قصـّ اسـت.ایـرانمعاصـر ادبیّاترکار و پرمخاطب از نویسندگان پسلیمانیانقالب است.

ه است.کردبیان را مارونشخص مفرد داستان آهنگ دارد که با راوي سومپرکلمه و پرضرب
. تعریف موضوع1-1

هـاي فیزیولوژیـک و روانـی کننـد کـه بـا دگرگونیی، عاطفه را حالتی از احسـاس تعریـف میشناسرواندر 
منظـور ،شـودهـا صـحبت میگذارد و هنگامی که در این علم از مکتبمیتأثیرر و رفتار بوده و بر تفکّهمراه

هـا ایـن مکتبگیرنـد. نظـر میی دری است که رفتار آدمی را با مفهوم و برداشت خاصـّ الگوهاي فکري خاصّ
ـــدعبارت گرایی، رفتـــارگرایی، کـــاوي، انســـانگرایی، روانگرایـــی، گشـــتالتگرایی، کنشســـاختازان

گرایی.گرایی، اجتماع و فرهنگگرایی، زیستشناخت
منظـوربـهگرایی را هـا، مکتـب شـناختیـک از ایـن مکتبپژوهشگر با مطالعه و پرس و جو درمـورد هر

ــتان  ــاطفی داس ــل ع ــارونتحلی ــاب و ویژگیم ــاطفی انتخ ــاي ع ــیّته ــان راهاي آنشخص ــب بی ــرد. مکت ک
ات اطّالعـکسـب گیچگـونو ؛کنـدیمذهن را مطالعـه فعّالیّتچگونگیگرایی، فرایندهاي ذهنی و شناخت
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.گیرندکار میمشکالت بهها را در حلّد و آننکنو تفسیر میافراد را بررسی 
و هدفاهمّیت. ضرورت، 1-2
از ادوار شـعر فارسـیشـعر اسـت؛ ماننـد کتـاب ۀنـیدرزمعاطفه انجام گرفته، هایی که در حوزةپژوهشبیشتر 

هاي ارزشـمندي در ا مقالـهامّ؛ا که به تحلیل عاطفی پرداخته باشد، یافت نشدکدکنی؛ در نثر، اثري مجزّشفیعی
هاي معمولی و هنرمنـد، در شـناخت و چگـونگی انتقـال عاطفـه تفاوت انسانازآنجاکهو نوشته شدهزمینه این

تحلیـل و شناسـاندن عاطفـه، بررسـی حاضـر . هدف از پژوهش دارداهمّیتاست، تحلیل عاطفی آثار داستانی 
ها اسـت تـا بتـوان دریافـت کـه شخصـیّتهـاي عـاطفی ی و بیان ویژگیشناسروانو ادبیّاتعاطفه از دیدگاه 

ها در شخصـیّتبگذارنـد و از سـوي دیگـر، تـأثیربیان عاطفه بـر مخاطـب باتوانند ان تا چه میزان مینویسندگ
.دارندايهاي عاطفیداستان چه ویژگی

هاي پژوهش. پرسش1-3
د؟، عاطفه را به خواننده انتقال دهداستانراهند از تواآیا نویسنده می- 
؟دارندايهاي عاطفیچه ویژگیمارونها در داستان شخصیّت- 

. پیشینۀ پژوهش1-4
)، عاطفه یا احساس زمینـۀ درونـی و معنـوي شـعر و عنصـر بنیـادین در 1392در پژوهش دهرامی و عمرانپور (

گیري هر اثر ادبی است؛ از همین روي بررسی آن بیش از دیگر عناصر متن ادبی ضروري اسـت. هـدف شکل
همـۀ رویکردهـاي عـاطفی از زوایاي مختلف آن است. ابتدا جیوشیمایناین مقاله تحلیل عنصر عاطفه در شعر 

به دو دستۀ دریافت و انتقال عاطفه تقسیم شده و پس از نگاهی گذرا به نـوع عاطفـه در شـعر نیمـا، بـه تشـریح 
حوزة دوم پرداخته و مسائلی همچون تناسـب عاطفـه در سراسـر شـعر بررسـی شـده اسـت. اسـتمرار عاطفـه و 

ي کـه در اگونـهبهگانیک شـعر او شـده اسـت؛ هماهنگی آن با عناصر دیگر شعر، موجب انسجام و وحدت ار
کننـد و در راسـتاي عاطفـه حرکـت میتمام عناصر هماهنگ در طول شـعر دراشعار توصیفی و روایی کوتاه، 

شود؛ امّا هریک به اقتضـاي موقعیـت و فضـاي شـعر تغییـر عواطف مختلفی حس میهرچنداشعار روایی بلند 
یافته است.

هنگـام مطالعـۀ داسـتان «که دیرسبار عاطفه را تحلیل کرد و به این نتیجه اولینبراي)1390ابراهیمی هژیر (
کودکانه امکان دارد تأثیرات عاطفی داستان در حـدّي باشـد کـه از نقـش ادبـی و تـأثیر ادبـی آن جلـوتر رود 

عاطفـه را بنـابراین ادبیّـات ابتـدا بایـد ؛ طوري که کودك، شخصیّت داستان را الگویی براي خود قـرار دهـدبه
هـا را هایی دارد که حین نوشـتن، آن آرماناي براي خود اعتقادات و آرمانجهت هر نویسندهاینبرانگیزاند. از
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پـذیرد و حتّـی از هاي ضمنی آن تأثیر میدهد. خواننده ضمن خوانش متن، از آرمانبه خوانندة خود انتقال می
نویسـان است. از این رو یکـی از نیازهـاي اساسـی داستانکند که این فراتر از یک حسّ عاطفیها دفاع میآن

عرصۀ کودك و نوجوان، شناخت روحیات، عواطـف و احساسـات کودکـان اسـت کـه بتـوان براسـاس آن، 
خلقِ آثار کرد. براي دستیابی به درون کودکان و باالبردن سطح تأثیرپذیري آنان از داستان، باید بـا خودآگـاه 

در ایـن پـژوهش کـاري فراتـر از حیطـۀ »شناسـی و علـوم مـرتبط آشـنا شـد.لـم روانو ناخودآگاه او از راه ع
هاي ادبی بـه تحلیـل عاطفـه در اثـر شناسی و نظریهکودك و نوجوان انجام و سعی شد با تکیه بر مکاتب روان

داستانی بلقیس سلیمانی پرداخته شود.
. روش پژوهش و چارچوب نظري1-5

ایـن نگاشته شـده اسـت. اي با ابزار فیشاستفاده از منابع کتابخانهتحلیلی و- با روش توصیفینوشتار پیش رو 
ترین سبک تحقیـق اسـت، تلفیقـی از دو روش توصـیفی و تحلیلـی اسـت کـه در آن روش که امروزه متداول

ت هـا همّـهـا، تفسـیر و تبیـین آنتپـردازد و سـرانجام بـه علّپژوهشگر ابتدا به توصیف علمی یک رخداد می
ها یـک از احسـاسی، بـراي هرشناسـروانو ادبیّـاتگمارد. پژوهشگران ضمن توصیف علمـی عاطفـه در یم

شاهد مثال از داخل داستان آوردند و به بیان فرایندهاي هیجانی آن پرداختند.
ها بـراي شخصـیّتیک از دهد. هرم را به مخاطب انتقال میداستان، احساس درد و غدر متن زیر، نویسندة

کنـد، دیگـري سـاکت اسـت و دهنـد. یکـی غـش میرفتارهاي متفاوتی بـروز می،دادن غم و درد خودنشان
گویند:ی هیجان میشناسروان، عاطفه و در ادبیّاتها در کند. به این واکنشگریه میهقهقدیگر، شخصیّت

راجسـد. کردنـدمیپچپچوبودندنشستهگُلهبهگُلهتاریکیدرکهاشباحیازبودشدهپرتاریکحیاطِ«
بـودکـورهمچنان. نخوردتکانزلیخاوسرشتويکوبیدبسگلکردند،غشمهرنساوخاتونآوردند،که

حلقـشدرآبوگرفتنـدراهایشدسـتمردهـا. کـردهـقهقوکوبیددیواربهراسرشدرویش. ساکتو
دسـتشازراچپـقعباسـو. لرزیـدمیدرویـشدسـت. دسـتشدادوکـردچـاقراچـپقشهمیکی. ریختند
)103: 1395سلیمانی،(»چپقه؟کشیدنموقعچهحاال: گفتوگرفت

مارونداستانوسلیمانیبلقیسدربارة. 2
هـايکتاب. استایرانیمعاصرپژوهشگروادبیمنتقدونویسداستانکرمان،در1342ةزادبلقیس سلیمانی،

، نخسـتین کـردهلیتحصـفلسـفه در رشـتۀ.اوسـتآثـارازيبازخالـهودامـادوعروسبازي،بانوآخربازي
بـازي آخـر رمـان سالگی منتشر کـرد. بـا ودوچهلها نقدنویسی در مطبوعات و در سن رمانش را پس از سال

، ترسـمهـا میمـن از گورانیماننـد از آن زمان تا امـروز ایـن نویسـنده آثـاري پسجوایزي دریافت کرد. بانو



5اثر بلقیس سلیمانیمارونتحلیل عاطفی داستان 

اند.رو بودههو... را چاپ کرده که با توفیق هم روبسال خرگوش، به هادس خوش آمدید، سگ سالی
از انقالب آغاز شـده اسـت. مـاجرا در دل روسـتاي مـارون از توابـع گـوران پیشداستان مارون چند سال 

را از زن دیگـري رود تـا شـوهرش دهد. همسر درویش از مارون تـا گـوران را پیـاده مـیاستان کرمان رخ می
شـدن جـوّشـود؛ دوقطبـیوسـتا داشـته اشـاره میکه انقالب بـر رتأثیرينام مرصع پس بگیرد. در داستان به به

هاي زیـادي آورده شـده اسـت؛ از شخصـیّتمانـده اسـت. يجابـههایی است کـه ها و کشتهروستا، درگیري
تا روسـتاییان کـویري، از دختـران پرشـور تـا پادهخر، از کاسبان نفستازههاي هاي مبارز گرفته تا انقالبیچپ

خورد که پا در تـاریخ و امـر سیاسـی روزگـار ها با ماجراهایی گره میع فراوان این آدمآلیست. تنوّپسران ایده
کند.اب میجذّدوچنداننویسنده دارد و براي همین رمان را 

از زمـانی کـه مـارون وجـود داشـته ،یسـندهنوان، گودال است؛ گودالی که به گفتـۀدیگر داستعنصر مهمّ
عجیـب و مخـوف کـه داننـد. گـودالیهـا میجنهـا آن را خانـۀا مارونیآنجا بوده و تهش هم پیدا نیست، امّ
بلعـد. هـاي بـین اهـالی را در خـود میهاي درگیريگودال، کشـتهچرخد.خرافات زیادي حول محور آن می

خـود بـا هاست کـه خواننـده را شخصیّتتر از داخل داستان و گودالی عجیبيهاشخصیّتسرنوشت عجیب 
کند.همراه می

ةدورافتـادها و روسـتاهاي حکایت از رسمی قدیمی در عروسی شهرسـتانمارونتصویر روي جلد کتاب 
هایی براي گـرفتن حاجـت ها و قفلبستند. بعدها پارچههاي رنگی به باالي منزل داماد میایران است که پارچه

ت بـاقی مانـده اسـت. رنگـارنگی بسـتند کـه تـا بـه امـروز نیـز ایـن سـنّکـه میهـاي متبرّها و مکانزادهدر امام
ر در تنـاقض بـا کشـاند. تصـویمقدس میسمت مارون، مکانی روي جلد و مکان آجري، ذهن را بههايپارچه

نمـایش عالم مردانـه را بـهخوبیبه،ذات زنانگی خودبرخالفنویسنده است که توانسته متن است و این شیوة
اسـت. دور بـهجانبـهکیاز قضـاوت بر داسـتان نـدارد. دریچـۀ نگـاه او بـاز وتأثیربودنش بگذارد. روحیۀ زن

و توانسـته اسـتفکرانـه هـاي کوتاههاي متفاوت با نگاهسپرده است. داستان داراي انسانقضاوت را به خواننده
سوق دهد.سالههشتاز انقالب به دوران انقالب و جنگ داستان را از فضاي پیش

مارونعاطفیتحلیل. 2-1
ناراحتیوغمحسّ. 2-1-1

اسـت. بـاارزشدادن چیـزي فقدان یا ازدسـتاسات ناشی از مرگ عزیزان، غم و اندوه واکنشی طبیعی به احس
گیري، پرخاشـگري، انـزواردن، گوشهکقراري، گریهخستگی مفرط، نوسان خلق، بیصورتبههاي غم نشانه

دنبـال دارد. ساسی یک سـري فراینـدهاي هیجـانی بـه. باید بدانیم هر احکندارزشی بروز پیدا میاحساس بیو
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جـاري چشـمانمانکشیم یا اشک شـوق از زنیم، جیغ میدنبال ابراز احساس شادي، لبخند میمثال ما بهطوربه
الیسـتی اسـت رئیداستانمارونازآنجاکهگویند. ی فرایند هیجانی میشناسروانشود؛ به این نوع رفتارها در می

نویسـان رئالیسـت وسـواس داستان«. شودمیبررسی م و اندوه و فرایند هیجانی آن ها غاز دریچۀ نگاه رئالیست
ایجـابواقعیّـتدهند؛ زیرا پایبنـدي آنـان بـه بیـان صـورت مشـهودِ خرج میفراوانی در انتخاب زاویۀ دید به

ترین و باورپـذیرترین منظـر را هاي ممکـن بـراي روایـت داسـتان، متقاعدکننـدهکند که از میان همۀ گزینهمی
ها، قاعـدتاً عبـارت ق هـدف رئالیسـتیوة روایـیِ مناسـب بـراي تحقّـبرگزینند. شواقعیّتبراي آشکار ساختن 

هـا، ایـن روشيهـردونـاظر؛ زیـرا در شـخصلاوّشخص عینی یـا کردن داستان از منظر سوماست از روایت
بنـابراین ؛)37: 1394، دحسـینیسیّ(» کنـد.مشاهداتش را گزارش میصرفاًشود و ها میگر رویدادکسی نظاره

ــراي بیــان انتخــاب ســوم ــمــارونشــخص مفــرد ب ق ایــن هــدف اســت. در مکتــب شاخصــۀ مناســبی در تحقّ
اسـت. فراینـد هیجـانی غـم و نـاراحتی در آنچه مهـم اسـت، فراینـدهاي هیجـانی آن احسـاسگرایی شناخت
سر کوبیدن، سکوت و گریه است:کردن، بهغشمارونداستان 

زلیخـا و سـیر شده بود. سرش را گذاشت روي سینۀهو تکیددهیپررنگفیض شبانه آمد، شبانه هم رفت. «
زلیخـا»ننـه، مـن شـلیک نکـردم.من کسـی رو نکشـتم«ها گریه کرد. گفتتگریه کرد. زلیخا هم بعد از مدّ

ال پـیش ا برگشته. از خیلی سـدنیا با ما نیست پسر، خدا از م«گفت » اگه ندونم که مادر نیستم.دونم، می«گفت 
س پـایـد تقـاص بکـارم. مـن یر تو نیست، تقصیر کاکات هم نبود. تقصیر منه، من گناهخدا از ما برگشت. تقص

روزشـبانهمـه، کنم بختـک روي سـینهال مـیگاهی خیـدونم...گیره، میبدم. تا تقاص پس ندم دنیا آروم نمی
: 1394سـلیمانی، (».»تـونم بکـنم...تونم گریـه کـنم، هـیچ کـاري نمیتونم نفس بکشم، نمیمه. نمیروي سینه

199(
ترس. حس2-1-2ّ

شود که انجـام عملـی موافـق وقتی ایجاد می4فرویدباوربههاي اصلی انسان است که ترس یکی دیگر از هیجان
- 112: 1391خـداپناهی، (تفاده از سـاز و کارهـاي دفـاعی شـودبا موازین اجتماعی نباشد و انسان نیازمنـد اسـ

شـود. ایـن هیجـان از نظر گرفت کـه بـراي شـخص ایجـاد میتوان خطري درترس را میمنشأ)؛ بنابراین 113
است. ترس، واکنشـی احساسـی بـه تهدیـد یـا گرفته سرچشمه و عینی و بیرونی شدهشناختهموضوعی واقعی، 

عـواملی چـون «شـوند: متفـاوتی باعـث تـرس در افـراد میهـايتلّـاند کـه عان دریافتهشناسروانخطر است. 
، 5یـونکر(»هـا، سـکوت، هیـاهو، ازدحـام، تنهـایی و...هها، درّفضاهاي دربسته، فضـاهاي بـاز و بیکـران، بلنـدي

٤. Freud
٥. Juncker
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1370 :9(
جملـه درونـی خـود ازآن، احساسـات ۀواسـطبهکـه مـا آن اسـتعاطفه ناشی از اهمّیتشویم یادآور می

تـوان گفـت ایـن عنصـر ی میکنیم. حتّـیز منتقل مینشناسیم و به دیگران عشق، خشم، ترس و اضطراب را می
مانـد و احساسـات جاودانـه بيشـود سـخن یـا اثـرر ادبی است و همین امـر باعـث میترین پایۀ یک اثاساسی

کنـد، از رهگـذر ایـن گاه از خواندن آن احساس خسـتگی نمیکه شخص هیچياگونهبهمخاطب را برانگیزد 
ید. ، صفت جـاودانگی بخشـادبیّاتهاي ادبی او پی برد و به ادب و ادیب و ویژگیشخصیّتتوان به عنصر می

یجـانی هاي رئالیستی از فراینـدهاي هبلقیس سلیمانی براي بیان احساس ترس همچون دیگر نویسندگان داستان
پـذیر، باورسـاختن پیرنـگِایجاد حادثـه و برمنظوربههاي رئالیستی نویسندة داستان«گیرد. باورکردنی مدد می

گزینـد، امعـه را بـراي داسـتانش برمیط یـا تحتـانی جة اقشـار و طبقـات متوسـّ هایی از زندگی روزمرّموقعیت
الیسـت ي و مطابق واقع جلـوه کنـد. نویسـندة رئعادّزیچهمهکوشد تا هاي محتمل و باورکردنی و میموقعیت

) 45: 1394دحسینی، سیّ(»نه راه انکار را.گیرد و ، نه راه مبالغه را در پیش میواقعیّتییبازنمادر 
برابـر موضـوع را بیـان یـا زبانی که واکنش عـاطفی در«ده است: بیان کرگونهنیانیز زبان عاطفی را 6کادن

برانگیخته کند. آن را باید با زبان مصداقی که تنها هدفش رساندن معنـی صـریح اسـت، مثـل زبـان دانشـمند و 
که منجر بـه واکـنش مارونداستان شده در ) فرایندهاي هیجانی بازگو317: 1380کادن،(»فیلسوف فرق نهاد.

شـدن ریختن، جیغ و فریادکشیدن و پنهـانشدن قلب، اشکشدن پاها، کوبیده، سستهاستشخصیّتعاطفی 
است:
گفتنـد بودنـد، میسوادیبها داد. خیلیدید نشان میکه مییهرکسکاغذ را گرفته بود دستش و آن را به «

خواهـد بـرود، پاهـایش سسـت داند کجـا میگفت اینجا نوشته. وقتی فهمید نمیخواهد برود و او میکجا می
و یـوارة سـینه بکوبـددقپـو نشسـت و گذاشـت قلـبش بـه هاي قپیکی از همان خانهیگلکاهشد، کنار دیوار 

ریخت؟ چرا به صـمد خاکی بر سرش میه، چشدو پیکر گم میدریبها جاري شوند. اگر در این شهر اشک
مـادر هـم پـدر شـدند، بیطور کـه بیهایش همـانبچّـهنگفته بود آدرس را بخواند تا آن را حفظ کند؟ نکنـد 

)11: 1394سلیمانی، (»اي در دامنش انداخت.هبشوند؟ زنی خم شد و سکّ
بـا صـداي مهیـب از میـان چـوب يمـارککزلیخا دست دراز کرد تا ظرف نقل را جلو صمد بگیرد که «

درویـش هـم از جـا پریـد و فریـادي کشـید کـه یحتّـوچلک سقف افتاد وسط جمـع. همـه جیـغ کشـیدند. 
ها، صمد از بیـرون بیـل پـدرش را آورد و در چشـم بـرهم ها نبود. تا مار بخزد زیر لحافشباهت به جیغ زنبی

٦. Kaden
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بکشـش، مـار زخمـی رو «شده راه افتاد توي اتـاق و زلیخـا فریـاد کشـید میدونکرد. مار میدونزدنی مار را به 
را له کـرد، زلیخـا زد تـوي سـرش مارککصمد که سر »گرده.میره با جفتش برمیاآلنکنه، که رها نمیهیچ

)37: 1394سلیمانی، (»! مارها... گودال...ابوالقاسمیا شاهزاده «و گفت 
، خانه ساکت شد. بگو و بخند سـربازها تمـام شـد و زلیخـا گفـت: یـا اش را برداشتگروهبان که اسلحه«

نا هستم اگه سـوراخ سـوراخت نکـنم. کجـا قـایمش کـردي؟ زلیخـا جیـغ کشـید و ! ولدالزّابوالقاسمشاهزاده 
هاشـان را برداشـتند، صـمد خاتون و درویش سراسیمه خودشـان را بـه اتـاق نشـیمن رسـاندند. سـربازها اسلحه

باال برد، فیض و مظفر بلند شدند و خودشان را پشت سر مادرشان پنهان کردنـد و گروهبـان بـا هایش را دست
هاي کمر باریک پخش و پال شدند روي گلیم و جرینـگ جرینـگ خـرد پوتین زد زیر سینی ورشو و استکان

)54: 1394سلیمانی، (»و خاکشیر شدند.
عصبانیتوخشم. حس2-1-3ّ

کنـد. عاطفه است کـه بـا فراینـدهاي هیجـانی متفـاوت در افـراد بـروز میینوعاحساس خشم و عصبانیت نیز 
برابــر ارادي و احساســی انســان درالعمــل غیــرعاطفــه یــا احســاس، عکس«شــد تــر بیــان کــه پیشطورهمــان

یابنـد کـه ایـن امـر ارتبـاط مسـتقیم بـا شکلی توفنده بروز میالم بیرون است. گاه این عواطف بهرویدادهاي ع
) یـک نویسـنده بـا تمرکـز بـر طبیعـت اطـراف، 315: 1396مرادي، (»فاقات پیرامونی او دارد.آدمی و اتّروان 

هایش نوشـتههـا را از راهمطالعه نمایـد و آنتواند فرایندهاي هیجانی متفاوتی را تجربه ورفتار و کنش افراد می
نـوعی مطالعـه بلکـه مشـاهده نیـز؛اب نیسـتمعناي خواندن متن و کتبهتنهاپس مطالعه ،به خواننده منتقل کند

بـه خوبیبـهخـود را يبهـاگرانتوانـد تجربـۀ، میهایش تلفیـق شـودنویسنده با نوشتهاست. حال اگر مشاهدة
ه بـه مطالـب عینی آن فرایند را تجربه کـرده باشـد. بـا توجّـواقعیّتخواننده منتقل کند بدون اینکه خواننده در 

ی افـراد شخصـیّتهاي کنار آشنایی با ویژگیی پرداخته و درشناسروانبهتر است نویسندگان به مطالعۀشدهانیب
ها در سنین مختلف با عاطفه، احساس و فرایندهاي هیجانی آشنا شوند تا در امر نویسندگی با تکیـه بـر آموختـه

ند. باط بهتري با مخاطبین برقرار کنبتوانند ارت
هاي رئالیسـتی اسـت گـاهی هاي بـارز داسـتانکه از ویژگی» اي از زندگیگوشه«گرفتنسلیمانی با درنظر

چنان از توصـیف و فراینـدهاي هیجـانی اسـتفاده ءیا توصیف فضا و شکل ظاهري اشیایک احساس براي بیان
هـدف «ت گرفته اسـت.ل نویسنده نشأداستان از تخیّآنکهحالشود ها میواقعیّتکند که مخاطب غرق در می

شـود، نـه روروبـه» خـودِ زنـدگی«ممکن بـا تا حدّادبیّاتنویسان رئالیست این است که خواننده از راه داستان
هاي تلـخ و بـه جنبـهویژهبـهها ، رئالیست»واقعیّت«ه به شده از زندگی. در عطف توجّاي بدلی و تحریفنسخه
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)28: 1394دحسینی، سیّ(» غم.ه و بیاقلیتی مرفّهاي محروم جامعه نظر دارند و نه به زندگی دردناك توده
به زبـانی خیـالی ي و ارجاعی مستقیم زبانش از حالت عادّ،کنداي بر شاعر و نویسنده غلبه میوقتی عاطفه«

تر خواهـد تر و عـاطفیلزبان شاعر مخیّ،ت عواطف و احساسات بیشتر باشدت و رقّچه شدّشود. هرتبدیل می
هـاي زبـانی ی از همـۀ ظرفیتج معانشاعر در هنگام هیجانات ذهنی و عاطفی، احساسات و تموّنویسنده یا شد.
کـردن و بـروز اندیشـه و لیـه در عینـیبرد. واژگان ابـزار و مـواد اوّراستاي انتقال معنا و القاي عاطفه بهره میدر

خشـم و عصـبانیت بـه قال حسّمارون براي انتداستان ) نویسندة 86: 1391عمرانپور، دهرامی و(»عاطفه است.
دادن ، گالویزشـدن و هـليکـارکتکمخاطب از فرایندهاي هیجانی فحاشی، تهدید، شکستن، پرتاب شیء، 

:کندمیاستفاده 
ما. قلنـدر سـیخ نشسـت گفت: بلند شو گورتو گم کن از خونۀقلندر گفت: حال احوال، صمدآقا؟ صمد «

روي گلیم و نگاه کرد به زلیخا که زل زده بود به صمد. اگه یه بار دیگـه ایـن دور و بـرا ببینمـت خونـت پـاي 
دار شدي که ما خبـر ما! از کی خونهۀخودت، گفته باشم. قلندر خندید و از جایش بلند شد. زلیخا گفت: خون

نـی کـه مـادرش همـین مـاه پـیش آن را داده بـود اسـفندو نداریم کون ناشور؟ صمد بـا پـا زد زیـر قـوري چی
و پرید پـایین و قلندر از سکّشد.هتکّهتکّو افتاد پایین و بندزن، بند زده بود. قوري قل خورد و از سکّچینی

دار ننـه، نـذار احترام خودتو نگهـ«سر صمد کرد. صمد جاخالی داد و گفت را حوالۀیعباسشاهزلیخا استکان 
)85: 1394سلیمانی، (».»بلند کنمدست روت 

زنم مـیابوالقاسـمصمد با بیل کوبید به کمر مادرش. زلیخا پخش زمین شد و صـمد گفـت: بـه شـاهزاده «
کنم. زلیخا گفت: شاهزاده ابوالقاسم بزنه به کمرت. زلیخا از جایش بلند شد. صـمد عقـب رفـت و ناکارت می

در دوید. زلیخا پشت در بـه صـمد رسـید، داس را بـاال طرفبهزلیخا جلو. صمد پشت کرد، بیل را انداخت و
برد و به شانۀ صمد کوبید. خاتون جیـغ کشـید و صـمد برگشـت و بـا مـادرش گالویـز شـد. ننـه سـگ داس 

کاکاي ساواکیت هان؟ صمد داس را از چنگ مـادرش بیـرون آورد، دستبغلخواي بندازمت کشی؟ میمی
گـودال کشـید. طرفبـهصمد مادر را کوبید زمین، پایش را گرفـت و صمد.صورتبهزلیخا چنگ انداخت 

قـرآن، کاکـا توروکاکاکنه.حیا! شرم از روي دخترش نمیخاتون خودش را انداخت روي مادرش. زنکه بی
)86همان: (»، کاکا... صمد پاي مادرش را رها کرد.تورو به سیدمرتضی

ام. کـیدانمینمـمظفر دستش را از دست اسد بیرون کشید. او را هل داد و گفت: برو بابـا، انگـار خـودم «
مـردم ایـن جـان؟ يهـاعورتینـیبینمو گفت: گم شو از اینجـا بـرو خونتـون. اش را گرفتاسد این بار یقه

؟ اسـد شـترق خوابانـد تـوي گـوش ياکارهچـهاسد و گفت: گه زیادي نخور. تو ۀتننییپامظفر با پا کوبید به 
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مظفر، مظفر خم شد از زمین سنگی برداشت و پرت کـرد طـرف اسـد، اسـد دویـد طـرف مظفـر، مظفـر هـم 
)161همان: (»دوید.

نفرت. حس2-1-3ّ
آنازپـسوکننـدمیتجربـهزنـدگیطـولدرراآنافـراداغلـبکهاستهیجاناتیازجملهنفرتاحساس

ممکـنکـهاسـتعمیقـینداشـتندوستاحساسنفرتیابیزاري«. شوندنیزگناهاحساسدچاراستممکن
. اسـتارتبـاطدرخصـومتوخشماحساسبااغلببیزاري. دهددستفکريطرزیااشیااشخاص،بهاست

نـابودراخـودناخشـنودکنندةمنبعخواهدمیکهاستایگوازحالتیبیزاريفروید،زیگموندیشناسرواندر
و) ایگـو(» خـود«،)ایـد(» نهـاد«:اسـتشـدهتشـکیلعنصـرسـهازانسـانشخصـیّتفروید،نظریۀبنابر. کند

. آورنـدمیوجـودبـهراانسـانیة پیچیـدرفتارهـايیکدیگر،باتعاملدرعنصرسهاین). ایگوسوپر(» فراخود«
کـهاسـتشخصـیّتازمؤلفهآن»خود«. داردحضورانسانزایشبدوازکهاستشخصیّتۀفمؤلّتنها»نهاد«

وهـاآرمانتمـامة دربردارنـدکـهاسـتشخصـیّتازجنبـهآن»فراخـود«. اسـتواقعیّـتبـابرخـوردمسئول
)27/6/99ایپدیکیو(. کنیممیکسبجامعهومادروپدرازماکهاستدرونیواخالقیاستاندارهاي

که با خـوانش مـارون، مخاطـب ايگونهبهکند خودداري میدارانهجانببلقیس سلیمانی از اظهارنظرهاي 
همـدلی شخصـیّتشـود و یـا نویسـنده بـا کـدام گذاشـته میصـحهها شخصـیّتداند بر روي کدام رفتار نمی
سـلیمانی نیـز سـعی در » نقاشِ تابلوهاي رئالیسـتی«یستیرئالهاي کند بلکه همچون دیگر نویسندگان داستانمی

طرفـی خـود را اند که همیشه نسبت به موضـوع بیاغلب نویسندگان بزرگ توصیه کرده«رد.ها داواقعیّتثبت 
عینـی و صـورتبههـا را تـا حـد امکـان نکنیـد و وضـعیت و موقعیتيدارجانبها شخصیّتحفظ کنید و از 

ملموس نشان بدهید و ذهنیت خود را دخالت ندهید. 
: 1383میرصـادقی، (»از کلیـدهاي موفقیـت اسـت.کرد که عینی نوشـتن یکـیچخوف همیشه توصیه می

نویسندة رئالیست عالوه بر اینکـه زمـان و مکـان داسـتان را بـا دقـت و بـا ذکـر جزئیـاتِ فـراوان شـرح «)101
هـا را بـه سـهولت در مخیّلـۀ خـود کند که خواننـده بتوانـد آنمعرفی میايگونهبهها را نیز شخصیّتدهد، می

هنر بر بنیاد این استعداد آدمی قـرار دارد کـه فعّالیّت«گویدتولستوي می)44: 1364دحسینی، سیّ(» تصور کند.
توانـد همـان احساسـی را کـه شـخص انسان با گرفتن شرح احساسات انسان دیگر از راه شـنیدن یـا دیـدن می

)55: 1388تولستوي، (» نیز همان احساس را تجربه نماید.کننده تجربه کرده بود، ويبیان
از فرایندهاي هیجانی کمک گرفتـه تـا ضـمن خوبیبهها شخصیّتمارون براي معرفی داستان نویسنده در 

هم شناخته شود. براي بیـان حـس نفـرت از فراینـدهاي هیجـانی شخصیّتانتقال احساس و عاطفه به خواننده، 
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خودکشی، نفرین کردن، سکوت و روي برگرداندن استفاده کرده است:
خـاتون و کاملـه خـالص کنـد و بینـدازد تـوي ، مادرش تالش کرد خـودش را از دسـترفتصمد که «

ها بچّـهآمـد و یـا از دسـت گودال. تهدید همیشگی زلیخا همین بود. هر وقت از رفتـار درویـش بـه تنـگ می
ن بـر اش را دراند، موهایش را کند و ناخاندازد توي گودال. یقهکرد خودش را میشد، تهدید میعصبانی می

گیـرد و دودمـانش صمد را نفرین کرد و کفر گفت که کامله گفت خدا قهرش میقدرآنصورتش کشید و 
)88: 1394سلیمانی، (»هایش گذاشت که نشنود.دست روي گوشیحتاندازد. را از روي زمین برمی

نـان تیـري و پنیـر گوسـفندي هـرروزخورد. براي همین دانست مادرش غذاي بیمارستان را نمیصمد می«
رد. بـا او حـرف کـگفت. زلیخا بـه او نگـاه نمیگذاشت کنار تخت. چیزي نمیبرد. بقچه نان را میبرایش می

کنـد و نـان و پنیـرش دانست همین که او از در بیرون برود مادر بقچه را بـاز میهمه صمد میزد. با اینهم نمی
)93همان: (»خورد.را می

ريگی. نتیجه3
اززمـان. کنـدمیتبعیـت»زمـانتقویمیِالگوي«از . استرئالیستیداستانیکسلیمانیبلقیسمارونداستان
وقـایعرئالیسـتی،هايدرداسـتان. یابـدمیادامـهآیندهيسوبهسپسورسدمیحالبهشود،میشروعگذشته

.شودمیدیگريمعلولآمدنوجودبهعلتمعلولیهروآیندمییکدیگردنبالبهمانندزنجیرهصورتبه
خرافـیبسـیار. مردهاسـتهمچونرفتارشکهاستسرکشزنیزلیخا. استزلیخاداستان،اصلیشخصیّت

.داردفرزندانشوهمسرباسردعاطفیرابطه. بردمیپیشخرافاتاساسبرراخودزندگیواست
دیـدهآندرخوشـحالیوشـاديحـسوکنـدمیالقـاخوانندهبهراعصبانیتوخشمحسداستان،این

بـهفقـطقسـمت،دوهمـیندرامـاآمـدهعروسـیمراسـمداسـتان،ازقسـمتدودراینکهباوجودشود؛نمی
.شودمیختمعصبانیتودعواخشم،بهعروسیمراسمدوهرپایانوشدهبسندهرسوماتورسمتوصیف

لبخنـدشـادي،احسـاسابـرازدنبـالبهمامثالطوربه. دارددنبالبههیجانیفرایندهايسريیکاحساسیهر
فراینـدیشناسـرواندررفتارهـانوعاینبهشود؛میجاريچشمانمانازشوقاشکیاکشیممیجیغزنیم،می

بـهکـردن،غـشهیجـانیفراینـدازناراحتیوغمحسانتقالبرايداستان مارون سندهینو.گویندمیهیجانی
بـهمنجـرکـهمـاروندرشـدهبـازگوهیجـانیفراینـدهاي. اسـتنمـودهاستفادهگریهوسکوتکوبیدن،سر

فریـادوجیـغریخـتن،اشـکقلـب،شـدنکوبیـدهپاهـا،شدهسستهاست،شخصیّتترسعاطفیواکنش
. استشدنپنهانوکشیدن
پرتـابشکسـتن،تهدیـد،فحاشـی،هیجـانیفراینـدهايازمخاطـببـهعصـبانیتوخشمحسانتقالدر
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ازخوبیبـههاشخصـیّتمعرفیبراينویسنده. استشدهاستفادهدادنهلوشدنگالویزکاري،کتکشیء،
. شـودشـناختههـمشخصـیّتخواننـده،بـهعاطفـهواحسـاسانتقالضمنتاگرفتهکمکهیجانیفرایندهاي

اسـتفادهبرگردانـدنرويوسـکوتکـردن،نفـرینخودکشـی،هیجـانیفرایندهايازنفرتحسبیانبراي
بیـانداسـتاندرهاشخصـیّتعاطفیهايویژگیزیراگردیدمحققبودپژوهشاینهدفآنچه.استکرده

ازمخاطـببـرنویسـندهتـأثیردرقطعیـتیافتـه،حصـولنتیجه. شدواکاوياحساسهرهیجانیفرایندهايو
کـهگفـتتـوانمییشناسـرواندرشـناختیروانمکتـبهاينظریـهطبق.استداستاندرعاطفهبیانطریق
ازبسـیاريبـرايذهـنکـارکردچگـونگی. اسـتوابسـتهخودازحتیومحیطازاوبرداشتبهفردهررفتار

بـرايرابهتـريهـايروشتـابشناسـندرامخاطبانتفکرماهیتبایدنویسندگان. استمهمعملیهايفعّالیّت
نویسـندمیهـاآنبـرايکـهراافـراديذهنیفرایندهاياگرقطعاًوبیابندهاآنباارتباطایجادونویسیداستان
.بودخواهندترموفقخودکاردرکنند،درك

کتابنامه
:اسـتاد راهنمـا،داستانی کودك و نوجـوان دوره دفـاع مقـدسادبیّاتتحلیل عاطفی ،)1390معصومه (ابراهیمی هژیر، 
آهی، دانشگاه بوعلی سینا همدان.محمّد

ادب،»سـجادیهصـحیفۀدرآنجایگـاهوعاطفـهیتجلّـ«)،1391ترکاشوند (عربی و مجتبی موسیمهدي؛شوند،اترک
.151- 129صص ،1شمارة، 4سال ،عربی

امیرکبیر.: تهران،چهاردهمچاپ،دهگانکاوهترجمۀ،چیست؟هنر)،1388(لئونتولستوي،
چشمه.: تهران،مارون)،1395(بلقیس سلیمانی،

نگاه.: تهران،ادبیهايمکتب)،1394(رضا دحسینی،سیّ
.سمت: تهران،ادراكواحساسیشناسروان)،1391(ایروانی محمّدوکریممحمّدخداپناهی،

،غنـاییادبپژوهشـنامۀ،»یوشـیجنیمـااشـعاردرعاطفـهبررسـیونقـد«)،1392(عمرانپـور مهدي و محمّـددهرامی،
.82- 65صص ، 20شمارةیازدهم،سال،بلوچستانوسیستان

شادگان.: تهران،فیروزمندکاظمترجمۀ،نقدوادبیّاتفرهنگ،)1380(.اي.جی،کادن
ساواالن.: تهران،عمومییشناسروان)،1382(حمزه گنجی،
،»کـدکنیشـفیعیرضـامحمّدشـعردرحماسـیعاطفـۀبررسـی«)،1396(یاسمی مسلمایوب؛ فریده فتاحی ومرادي،

.326- 315صص،شانزدهمةشمار،نهمسالکرمان، پایداريادبیّاتنشریه
مارتـادیـدگاهازشـناختبـاعاطفـهنسـبتارزیـابیوگـزارش«)،1391(محسن جوادي السادات وزینبمیرشمسی،

.223- 199صص،یکمشمارة،پنجموچهلسال،اسالمیکالموفلسفهۀمجلّ،»نوسبام
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مجال.: تهران،داستانشناخت)،1383(جمال میرصادقی،
.https://fa.wikipedia.org)،27/6/1399(پدیاویکی
یگانه.: تهران،بختکیانطوبیمهرنیا وجمشیدترجمۀ،ترسیشناسروان)،1370(هلموتیونکر،




