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  چکیده

اجـزاي اثـر    تمامو شد  میتلقّیواقعیتو تقلیدي از محاکات  ،ادبیاتهنر و ، در بوطیقاي ارسطو

کـه هـر    بودهایی  همان  ،داستان دهندة شکلو عناصر  داشت عالم واقعبازنمودي عینی در  ،ادبی

رومـن یاکوبسـن و   وو سوسـور  هـاي فردینـان   پـردازي بـا تئـوري  . روزه با آنها در تعامل هستیم

را نه تقلید  ادبیاتبوطیقایی پدید آمد که  ـ مانند ساختارگرایی ـ هاي جدید   گیري رهیافت شکل

اي گونـه بـه  اجزاد که در آن نک می معرّفیبلکه برساختن دنیایی متفاوت با عالم واقع  ،واقعیتاز 

نگارنـدگان ایـن   . ندهدمتن ادبی را شکل می کلّیت، در ارتباطی دیالکتیک با همدیگر انهکنشگر

تمایز میـان  ، و رهیافت ساختارگرایی شناختی زبانهاي نظري با تکیه بر شالوده اند مقاله کوشیده

یـک سرخپوسـت در   داستان بوطیقاي ارسطویی و بوطیقاي جدید در معناي سوسوري آن را در 

و این نکتـه را تبیـین   دناز بیژن نجدي بکاو ها دوباره از همان خیاباناز مجموعۀ داستانیِ  آستارا

و نه به تـاریخ  ـ به اکنون   متعلّقادبی را همواره یمتن تواند می، که چگونه بوطیقاي جدیدکنند 

  .نشان دهدـ پیوسته 

.معاصر ادبیات، مدرن، بیژن نجديداستان ، بوطیقاي روایت: واژگان کلیدي

ghobeishi@gmail.com: رایانامۀ نویسندة مسئول. 1
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  پژوهش ۀپیشین

ز این نگاشته شده کـه یکـی از   مقاالت و جستارهایی پیش ا ،ن نجديهاي بیژ رة داستاندربا

نویسـنده بـا ذکـر     ،در این مقالـه . است» هاي بیژن نجديعوامل شاعرانگی در داستان«آنها

 سـبب عنصـر چهـارم را بـه     تخیل، اسلوب، موسیقی ـ یعنی عاطفه،  ـ  چهار عنصر شاعرانگی

هـاي  سه عنصر نخست را در داستان نهاده وشاعرانه دارد، به کناري  عد و جنبۀآنکه بیشتر ب

  .)128-115: 1385، عبداللّهیان(بیژن نجدي کاویده است

ـ « دیگري است کـه در آن سـه    ۀهم مقال» شعر در آثار بیژن نجدي زبان هنري داستان 

هـاي شـعري و   هبـر جنبـ  فقـط  داستان بیژن نجدي از منظر سبکی بررسی شده و  مجموعۀ

مقـاالت  .)155-1391:139مهربان و زینعلـی،  (است تأکید شدهعام  طورها به بالغی داستان

.داستانی بیژن نجدي نوشته شده است هاي وعهمجم نیز دربارةدیگري 

  مبانی نظري پژوهش. 1

  هاي سوسوراندیشه.1-1

واقعیتمحاکات عالم واقع و تقلیدي از هنر، کلّی  و به طور ادبیات، براساس بوطیقاي ارسطو

ـ از واژه گرفتـه تـا عناصـر    اجـزاي اثـر ادبـی      تمامو  )3: 1953طالیس،ارسطو(د وشمی تلقّی

شخصـیت از ـ داسـتان    دهنـدة  شـکل و عناصـر   رنددا واقعیتبازنمودي عینی در  داستانی ـ 

ایـن  بـر . که هر روزه با آنهـا در تعامـل هسـتیم    هایی هستندهمان گرفته تا زمان و مکان ـ 

باید در پی مطابقت دادن دنیاي ادبی با دنیاي می، یک اثرخواننده در هنگام خواندن، اساس

همـان زبـان معمـول و متـداول     ، اشدر مفهوم ارسـطویی  ادبیات، باشد و از همین رو واقعی

عناصـر داسـتانی غیـر از کـارکرد      تابید ود که انحراف معنایی را برنمیکر روزمرّه را اقتضا می

و  دهی به ساختار داستان نداشـتند و گـویی منفـک   شان، کارکرد و نقشی در شکلسویهیک

رئالیستی  هاي ظهور رمان، این دیدگاه برایند. یافتند از همدیگر در داستان حضور میمنفصل 

  .کرد ، منعکس میگونه که وجود داشت هاي جامعه را آن واقعیتبود که  ییگرا و واقع

بـا  ،یسیئسو شناس زبان،دو سوسورفردینان ، قرن بیستم میالديهاي نخستین سالدر 

فراهم  ادبیاتبه گسترة شناختی زبانبستري را براي ورود مطالعات ، هاي جدیدطرح دیدگاه

آن ر و الیتغیبه مطالعه و واکاوي اجزاي ثابت  بایددانست که می يساختارزبان را وي . آورد
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یک نامما ، نمونهبراي  شود؛میدانسته اي نشانه یک نظام،زبان سوسور،ندیشۀدر ا. پرداخت

کنیم ایجاد در ذهن خود  شنیداريري تصوتوانیم براي آن و می)خانهمثل (ن داریم را در ذه

تصـور این نامد و مفهوم ذهنیمیدالّ  راشنیداري تصورسوسور این  به زبان آوریم؛و آن را 

  .میان این دو را نشانه و رابطۀرا مدلول شنیداري

نـه  پـذیر اسـت و   گسسـت اختیـاري و قـراردادي و   ،و مدلولدالّ  میان رابطۀ وياز نظر 

.باشدنه اینکه نام همیشگی آن ،کندمی به مدلول اشارهفقط دالّ  و ؛پیوستهو  ناپذیرجدایی

بلکـه بـه خـاطر    ، شـان نـه بـه خـاطر کـارکردي ارجـاعی      اند و معنامنديها اختیاريشانهن«

بـدین  .)22: 1389آلـن، (»زمـانی اسـت   موقعیـت کارکردشان در نظام زبانی موجود در هـر  

ایـن امـر در درون   البتّـه   .را اراده کنـیم  »معشـوق  قد«و  »سرو«بگوییم توانیم ما می  ترتیب

و  »همنشـینی «ب از دو محور زبان مرکّ، سوسور در اندیشۀ. است پذیر قساختار و بافت تحقّ

، ینی واژگـان د و جانشی در محور جانشینی باید بررسی شواست و تغییرات زبان »جانشینی«

معـروف خـود را    ها بود که سوسور جملۀ این دیدگاه با تکیه بر. سازد میمعناهاي جدیدي را 

  .»ها وجود دارند ، تنها تفاوتدر زبان«بیان کرد که 

 يایی جدیـد و در نتیجه بوطیق شناختی زباننظریۀسوسور هاي فردینان دو و اندیشه آرا

ه بسـتري را  و تقلیدي ارسطو بود؛ کما اینکـ گرایانه تعارض با بوطیقاي واقعرا رقم زد که در 

  .هاي ادبی شکل گیردهاي جدیدي در مطالعات و بررسی فراهم آورد تا رهیافت

  رومن یاکوبسنهاي  اندیشه.1-2

 بـولر هاي ، دیدگاهاش شناختی زبانمطالعات  در،ان مکتب پراگشناس زباناز ،یاکوبسنرومن 

کارکرد جدید بـه کارکردهـاي ارجـاعی و   زبان تکمیل کرد و سه  گانۀسههاي  نقش را دربارة

 شش عنصر دخیل است،اي در هر گزاره، یاکوبسنهاي  هگادید پایۀ بر. عاطفی و کنشی افزود 

 ناصـر بـر ع عنصـري  هـر   رمز، تماس؛ و غلبۀ، زمینه، پیام، گوینده، مخاطب: اند از که عبارت

 کـه  درصـورتی ، از نظـر یاکوبسـن  . زنـد رقـم مـی   زبان را گانۀ یکی از کارکردهاي شش، دیگر

مسـتقیم و   از زبـان ، )مفهوم ذهنـی (را به مدلول معطوف دارد مخاطبتوجه  گوینده بخواهد

هـا و  دهنـد و دیگـر نقـش    به مدلول ارجـاع مـی  فقط ها دالّ گیرد که در آن،صریح بهره می

بـرعکس،  یابنـد؛ امـا   ظهـور مـی   يتر رنگ کم تر و با نقش پایین يهاکارکردهاي زبان در الیه

 کنـد،  به سوي پیام میـل مـی   ارتباط کالمی«است و  شناختی جمال،زمانی که هدف گوینده
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شود، آن موقـع اسـت کـه زبـان کـارکردي       میتوجه  کانونیعنی وقتی کالم به خودي خود 

سـازد و  کارکرد را به شعر منحصر نمـی  یاکوبسن این. دبیا می )77: 1390، یاکوبسن(» شعري

 ،زبـان  گانـۀ رکرد شعري بر دیگـر کارکردهـاي پـنج   کا، بر این باور است که در چنین پیامی

و  یابـد داستان هم مصداق می/ نثر  دربارةیاکوبسن  رویکرد و انگارة، بنابراین.یابدمیبرتري 

 ندازهبه همان ا، ت بیشتري گیردقو، چه این کارکرد در داستان از طریق ابزارهاي مختلفهر

مخاطب بـه پیـام گوینـده از رهگـذر     توجه  جلب فرایند. شودهم داستان به شعر نزدیک می

هـاي ضـمنی    کنایات و داللت و نمادها و جاز و تشبیه گرفته تا استعاراتاز م، ابزارهاي زبانی

  .گیردانجام می

زبـان را   گسـترة ، ضمن شکل دادن به بوطیقایی جدیـد ، هاي سوسور ها و اندیشه دیدگاه

وسعت فراوانی بخشید و باعث شد ساختار زبانی جدیدي بر ساختار متداول و همیشگی زبان 

هـر  ازاي عینی در عالم واقـع ندارنـد و   مابه الزاماً،عناصر اثر ادبی، در ساختار جدید. بنا شود

.تابانـد  معانی جدیدي را بـازمی ، واژه به مدد بافت و سیاق و قرار گرفتن در محور همنشینی

، بعدي بودن زبـان ین تکت همهرچند رخدادهاي داستان رئالیستی به علّ، طبق این دیدگاه

توان پایان و نهایتی را براي اثر ادبی شوند و می می تلقّیافتاده در گذشته و اتّفاق یافته پایان

در اکنون جدید واژگان،  هاي معناییبه مدد طیف ،اثر ادبی مدرناما ، شد تصوردرن مپیشام

دنیـایی جدیـد بـه روي او    ، کنـد که خواننده خوانش متن را آغاز مـی هر بار  افتد و می اتّفاق

  .شودگشوده می

نیست، بلکه نـوعی   واقعیتراهی براي حصول به معرفت نسبت به ،ادبیات«از این منظر، 

بیـان آن آمـال    رایانه است که سراسر تاریخ را درنوردیده است؛رؤیاهاي ناکجاآبادگ مجموعۀ

ا  ن را موجب شده،بنیادین بشر است که طلوع تمدآنجا نیز هرگز به طـور کامـل ارضـا    درام 

و ادبیـات بـازتعریف  نورتروپ فراي در پردازي تئورياین . )1388:127ایگلتون، (»نشده است

  انیشناسـ  زبـان هاي نظري تکیه بر شالوده با،گرایانهساختبا رهیافتی ادبیاتبررسیسپس 

و عـام   به طور ادبیاتتا راهی را گشود و سپس رومن یاکوبسن ـ  دو سوسورفردینان ـ مانند 

بیابد یمتفاوت جایگاه،روایت به طور خاص.  

  گرایی ارساخت.1-3

فردینـان  هـاي   هایی بود که پایه و اساس کار خود را بر اندیشهگرایی یکی از رهیافت ارساخت
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میان اجزاي ساختار  زبان، روابط دیالکتیک يمندنظام. قرار داد و رومن یاکوبسن دو سوسور

هـایی بودنـد کـه    همؤلّفـ ،انی قاموسـی واژگـان  نفی معـ  ها، و مدلولدالّ  پذیريتفکیک زبان،

از دیـد سـاختارگرایان  .را فراهم آوردنـد  گرایی گیري و ظهور رهیافت ساختخاستگاه شکل

روابـط بـین عناصـر     ،کـه در آن  گر است نظامی داللت، سوسوري از دیدگاهطور که زبان  همان«

یافته از قواعد و رمزگان است که به اي نظام نیز مجموعه ادبیاتکننده است،  تعیین ،منظا سازندة

  ).213: 1377سجودي، (»دهد امکان داللت می شناختی متمایز،  در حکم یک نظام نشانه آن، 

ها و نیـز   در پی یافتن تقابل ،در متون ادبی هاي خودگرایی در کاوشارساخت، پایهبر این 

کاربسـت ایـن   . دهنده به ساختار متن ادبی اسـت و عناصر شکل میان اجزادیالکتیک ارتباط 

در  متنـوع اجـزاي   مثابۀـ به گرفته تا زمان و مکان   شخصیتاز ـ را  رهیافت، عناصر داستان 

دیالکتیک میان این عناصر، آنها را  کرد، و با ایجاد رابطۀ استان دخیلد کلّیتشکل دادن به 

ختن دنیـاي  بـه عناصـري پویـا و کنشـگر در برسـا      ،ك و خنثـی نقش و تحرّاز عناصري بی

داستان را دگرگـون   ف در آنها، شاکلۀگونه دخل و تصرّکه هرايگونهداستانی تبدیل کرد؛ به

  .سازدمی

ادبـی جدیـد، نـه     ۀبه شاکل دهنده شکلترین عناصر یاساسیکی از  مثابۀزبان داستان به 

بلکه کـارکردي غیرمسـتقیم و هنجارگریزانـه     ،کارکردي مستقیمزبانی معطوف به مصداق با 

که تا پیش ـ کارگیري دیگر شگردهاي شعري  هاي ضمنی و بهداللت از رهگذراین امر  .دارد

بنیـاد و  کـه  ـ شده  یاد رویکرد. دوشمیو عملی  محقّقشد ـ می تلقّیاز این، منحصر به شعر 

  بدیع شـعر معانی و ابزارهاي بیان و تارا فراهم آورد  ايزمینهگرایانه دارد ـ اي ساختشالوده

ی کلّیتـ و ایجاد همگی در برآوردن دنیاي داستانی جدید تشبیه تا ایهام و نماد ـ  مجاز و از ـ 

  .تان را تا مقام شاعرانگی برکشندسهیم شوند و داسمند براي داستان نظام

کـه  گرا و داستان مدرن ترسـیم کـرد   و مرزي را میان داستان واقع حد ،نگرشاین تغییر 

. داستانی مـدرن و پیشـامدرن بـود    ۀد میان دو گونمتعد وجوه تمایزطبیعی آن ظهور  برایند

داسـتان   دهنـدة  شـکل مـدرن بـه عناصـر     ةپرداختن نویسند کیفیتدر بخشی از این تفاوت 

ـ  ةنویسند. یابدنمود می ،جدید از  نمنـد کـردن آ  و نظـام داسـتان  کلّیـت ق مدرن براي تحقّ

هـا و شـگردهاي هنـري را در    تـوان ایـن تکنیـک   که می د،گیری بهره میمتنوعهاي تکنیک

  .بررسی کردکاوید و  یک سرخپوست در آستاراداستان کوتاه 
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  یک سرخپوست در آستارانقد عملی داستان کوتاه .2

راوي و (شخصیتدو دار دامنهبحث و جدل گرروایت،یک سرخپوست در آستاراکوتاه داستان 

که تا پایـان  ،استدر آستارا از شهرهاي شمالی ایران  پوست سرخحضور یک  ةدربار)مرتضـی 

ت صـح  ةاصـلی را دربـار   شخصـیت / راوي آنکـه مرتضـی بتوانـد    بـی  ،یابـد داستان ادامه می

یی ادعـا ةشـود کـه در آن راوي دربـار   آغاز مـی وگویی  گفتداستان با . هایش اقناع کندادعا

و بـه دنبـال    برانگیز است،سؤالا مطرح کرده و برایش هشخصیتکه یکی از گوید سخن می

دو گـزاره   ،پرسشی تبا ماهیوگو  گفتآغاز داستان با یک . آن است ةات بیشتري درباراطّالع

د شواینکه داستان با شرح یک ماجرا از ابتداي وقوع آن شروع نمینخست : سازدرا مطرح می

 ،شـود یک رخداد آغاز می ۀداستان روایت شود، بلکه از میان تا در مراحل بعد تفاصیل و ادامۀ

هـا را  و این نشانگر حذف شدن بخشی از رخدادهاي داستان اسـت کـه خواننـده یـا بایـد آن     

الي داستان سیر روایی، آنها را در البه ایجاد گسست در خطّبا حدس بزند یا اینکه نویسنده 

داستان مدرن اسـت   ماهیتبا این موضوع در پیوند . دسازمخاطب آشکار می/ براي خواننده 

ل تحـو  کـه در آن نقطـۀ   ،کنـد را روایـت مـی   شخصیتو بخشی از زندگی  یبرشکه همواره 

در داسـتان کوتـاه،   «. اساسی رخ داده و باعث ایجـاد دگرگـونی و تغییـر در آن شـده اسـت     

منتظر، درگیـر کـاري    قوام گرفته است و پیش چشم خوانندةپرورش یافته و  قبالً شخصیت

اس و بحرانی خود رسیده یـا در جریـان کـاري    حس به اوج و لحظۀ است که آن کار محتمالً

نهایی خود نرسیده است و باید در حین عمل خودش  به نتیجۀاما  ،وقوع یافته است که قبالً

توجـه   که بـا  ،این ویژگی داستان کوتاه است اساساً .)1375:116میرصادقی، (»را نشان بدهد

مخاطب در آفریـدن مـتن   / مشارکت دادن خواننده  چهارچوبو نیز در  به محدود بودن فضا

. پی بردن به آنها را به خواننده بسپارد بگذارد وهایی از داستان را ناگفته باید بخشادبی، می

در بخـش   »حـذف به ایجاز «تحت عنوان  ،ت ادبی فارسیاست که در سنّ ايگزارهاین همان 

  .شده استعلم معانی بررسی می

رخـدادهاي  دنبال کـردن   مخاطب براي/ زش براي ترغیب خواننده دوم، ایجاد انگی ةگزار

موضـوعی   ةآوري به طرح پرسش درباراین داستان، انگیزش از رهگذر رويدر . داستان است

پوسـت در  یک سـرخ وجود : رسدکه پذیرش آن سخت و دشوار به نظر می است انجام گرفته

کند تا داسـتان را ادامـه دهـد و از    موضوعی، خواننده را تشویق میطرح چنین طبعاً .آستارا
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در  »براعت اسـتهالل «به نامی فارسی، سنّتادبیاتدر شگرد این . حقیقت ماجرا آگاهی یابد

نویسـنده  / در براعـت اسـتهالل، شـاعر    . رفتـه اسـت  متون منثور و منظوم فارسی به کار می

خواننـده را بـه   / ها، ذهن مخاطب اب یا با طرح برخی پرسشاي جذّمهکوشد با بیان مقدمی

ها، داسـتان را پـی   تا در جستجوي پاسخ این پرسشکند و درنگ وادارد و او را ترغیب  تأمل

اي است که فردوسی در داستان رسـتم و سـهراب در   مقدمهمصادیق این صناعت، از. بگیرد

مـرگ و   ةهـایی دربـار  ، فردوسی توسی با طـرح پرسـش  مقدمهدر این . استآورده شاهنامه

داسـتان را   کنـد تـا خوانـدن   مخاطب را تشویق مـی / واکنش انسانی به آن، خواننده  کیفیت

طـرح   ،یکـی از شـگردهاي فردوسـی    ،هـم  مقدمـه اینکـه در آن  توجه  قابل ۀنکت. ادامه دهد

رفتـار انسـانی در تعامـل بـا      هاي ابر تناقضو قرار دادن او در بر مخاطب/ پرسش از خواننده 

:مرگ است ۀمقول

  ترنج به خاك افکند نارسیده                   دبادي برآید ز کنجاگر تن         

  ؟هنریش ار بد دانیمهنرمن        ؟ش ار دادگرخوانیم هستمکار              

  ؟تاد چیساین همه بانگ و فریز داد       ؟بیداد چیست ،اگر مرگ داد است              

  )169:1376فردوسی(

 ایـن  ،)آسـتارا (و مکـان   )پوسـت یـک سـرخ  (شخصـیت در اینجا هم راوي با ذکر دو عنصرِ

  .پرسش را در ذهن ایجاد کرده است

  عنوان داستان. 2-1

ي عجیـب  اوچنان براي ر ،در یکی از شهرهاي شمالی ایران ییامریکاپوستسرخیک حضور 

یـک سرخپوسـت در   :اسـت شـده  که عنوان داستان هم همین موضـوع  است برانگیز سؤالو 

ث نقد ادبی جدید، جایگاه اصلی آن، در مباح ةبخشی از پیکر مثابۀعنوان داستان به . آستارا

ن آن از عنـوا  توان داستان را منفکنمی ،ات ادبی جدیددر نظریاساساً و دارد اي کنندهتعیین

نقـد   ةپردازان معاصـر در حـوز  نظریهاز ،)Gérard Genette(ژرار ژنه. کرد کاوید و بررسی

گـزاره  ریز که این مقولـه، پـنج  معتقد است  »ترامتنیت«عنوان با یفراخ مقولۀطرح ادبی، با 

در  ژنـه . متنیـت، بینامتنیـت  بـیش پیرامتنیـت، فرامتنیـت،   سرمتنیت،  :زند اا دارد که عبارت

و یکی از عام  بودن متن در معنایی بخشی از نمودهاي ادبیمثابۀرا به پیرامتنیت  ،هاآستانه

گویـد عنـوان مـی   معرّفـی در  ژنه. کندمی معرّفی، جوانب و ابعاد ترامتنیت در معناي خاص :
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نظیر نـام  ـ که عناصر دیگري   ،عنوان شده روي صفحۀ اي چاپست از پیکرها عنوان عبارت«

  .)1987:60، ژنه(» کشدرا هم به دوش میـ نویسنده یا ناشر 

متن قرار گرفته  نۀر آن عناصري است که در آستاگنشان«،از نگاه ژنه پیرامتنیت ةگزارریز

 .)1389:150آلـن، (»کننددهی و کنترل میو دریافت یک متن از سوي خوانندگان را جهت

دانـد کـه در   مـی » عنـوان داسـتان  «ترین عناصـر را  او در مبحث عناصر داخلی، یکی از مهم

سوي داسـتان و  ه با متن اصلی در شکل دادن به سمت و جایگاه متنی موازي یا متنی همرا

  .داردیتوجه مخاطب با داستان، نقش شایستۀ/ خواننده  نیز در نوع ارتباط میان

Phillipe(فیلیپ الن Lane(هر آنچه مـتن را بـه   «: گویدتعریف متن موازي میهم در

اطبـانش عرضـه دارد،   بر مخکلّی  صورت کتاب درآورد و خود را بر خوانندگانش یا به صورت

اینجـا   در .تنیـده اسـت   یزي فراتـر از دیـواري محکـم و درهـم    پیرامتن چ .متن موازي است

ورود یا بازگشـت از   درگاهی که به ما اجازة بیر بورخس،به تع منظورمان همان آستانه است؛

ــی ــراهم م ــوي هویــک.)9: 1992الن، (» ســازدآن را ف ــهاز ،)Loe Hoek(ل ــردازان نظری پ

»عنـوان «ةدربـار  يتـر دقیـق  تعریف)La marquee du titre(عنوان نشانۀدر ،تیترولوژي

از قبیـل واژگـان و جمـالت و     هاي زبانی ـ نشانهاي از مجموعه«، از این قرار که عنوان،دهدمی

. دبر آن داللت کند و آن را یـاري دهـ   د وشوتواند در صدر متن ظاهر که میاست ی متون ـ حتّ

  .)1981:17هویک،(»نمایدش را جذب مخاطبان کند تاآن داللت میکلّی  به محتواي همچنین

اي بـراي ورود بـه دنیـاي مـتن، بایـد بـه       و آسـتانه  گذرواژه مثابۀاز این منظر، عنوان به 

مخاطـب و  / اي انتخاب شده باشد که بتواند بیشترین ارتباط و تعامل را میان خواننـده  گونه

باشد و در عین حال هـر کـدام از   هر قدر ابهام موجود در عنوان بیشتر. داستان برقرار سازد

ي را بـراي خواننـده   متعـدد هـاي  ر ساختن مدلول، توان متبادواژگان آن در جایگاه یک دالّ

 از دیـدگاه . یابـد فراهم سازند، به همان اندازه هم امکان پویایی و تأویل داستان افزایش مـی 

 متعـدد هاي تواند به مدلولی واحد یا مدلولشود که میمی تلقّیی دالّ ،، هر واژهشناسینشانه

و بیشتري را به ذهن خواننده متبادر  متعددهاي بتواند مدلولدالّ  داللت کند و هر قدر یک

 ب ازمرکّعنوان  در این داستان نیز.یی آن در داستان مدرن هم بیشتر استکارا سازد، طبعاً

موجود میان این  در حقیقت تضاد. است )آستارا(مکان  و )پوستیک سرخ(شخصیتدو عنصرِ

. شـود ذهنی مخاطب و طرح پرسـش مـی   فعالیتخود آغازگر  ،دو عنصر از لحاظ جغرافیایی
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سـازد کـه   ن پرسـش را مطـرح   ایـ ممکن اسـت  چنین عنوانی،  ۀمخاطب با مطالع/ خواننده 

 ؟کند، در آستارا حضـور یابـد  زندگی می امریکادر  پوستی که معموالًچگونه امکان دارد سرخ

زند و باعث مخاطب و داستان را رقم می/ ارتباطی میان خواننده  ۀنخستین جرقّ ،این پرسش

امـا   ؛داستان کنـد  ۀشود خواننده در پی یافتن پاسخی براي پرسش خود، شروع به مطالعمی

دیگـر، نویسـنده بنـا بـر      به عبارت. زمان: در دل این دو عنصر، عنصر سومی هم نهفته است

منـدي  وان خود برگزیده است که ضمن بهرهرا براي عن اصل ایجاز در داستان کوتاه، واژگانی

تـري را در ذهـن   انـد و هـم معناهـاي گسـترده    را رقـم زده  تضاداز غناي معنایی، هم نوعی 

.شـود و نوع واژگان عنوان، عیان می اهمیتآفرینند و در اینجاست که مخاطب می/ خواننده 

اي بـه گذشـته   متعلّقشود، می تلقّیامریکاو بومی ويپوست از آن رو که جزو قبایل بدسرخ

پـا  معاصـر ایجـاد و بـر    ةشهري کـه در دور  مثابۀاز سوي دیگر، آستارا به  .دور است )زمانی(

 ،زمـانی در داسـتان   تضادبنابراین، نخستین . اکنون و حال حاضر استشده، نماد و نشانی از

  .کنداز دل همین دو عنصر ظهور می

  واپاشی زمان.2-2

سیر روایی در داسـتان مـدرن، یکـی از     خطّیا ریختگی زمان و همبه طور کلّی، واپاشی و به

اگـر در داسـتان   . اسـت آن پیشـامدرن و رئالیسـتی    ه تفاوت این نوع داستان با همتـاي وجو

گـردي بـه   انتهایی دارد و هیچ عقـب روندي ابتدایی ـ  و خطّی  سیري،گرا، زمان داستانواقع

فقـط بـه   و زمـان  شده  نمی)Flashforward(آینده از گویییا پیش)Flashback(گذشته 

آن روایت شـوند،   ةکه رخدادها باید در گستراست  یافتهحضور و نمود می عنوان یک عنصر،

بـه بافـت    دهنـده  شـکل و  بنیـادي یک عنصـر ،سیر داستانی در داستان مدرن، زمان و خطّ

از رهگذر گسستگی و چند پاره شدن آن، ابهام داستان مـدرن دو چنـدان    شود وداستان می

یـا انعکاسـی از زمـان    گونـه شـباهتی   هر، زمان براساس این دیدگاه جدید دربارة«.شودمی

اکنـون  غیـر امـا   وجـود نـدارد،   )زمـان گفتمـان  (شود و هیچ زمانی جز اکنون واقعی نفی می

  .)1997:68یقطین،(»وجودي نداردـ چه قبل و چه بعد ـ)الالحاضر(

اندکی بعد، خواننده . یابددر داستان همچنان ادامه می ،این ابهام و به هم ریختگی زمانی

ی که اکنون در حـال روایـت کـردن مـاجرا     شخصیتهمان  ،برد که مرتضیمخاطب پی می/ 

/ و داستانی که اکنون براي مخاطـب   ،است مرده/ ه سال پیش کشته شدهبراي راوي بود، نُ
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ـ آنچه راوي می، و ه سال پیش استبه نُ متعلّقشود، خواننده روایت می ه سـال بعـد   گوید، نُ

/ و خواننـده   ،به عبارتی، راوي خـود را بـه زمـان گذشـته برگردانـده     . ه سال پیشنُنه است 

ـ  ه سـال پـیش اسـت کـه     مخاطب را با خود به همان گذشته رهنمون شده و از دل همان نُ

در اینجا باز همان سیاق روایی داستان بـه  . کندخواننده روایت می/ داستان را براي مخاطب 

زمـان  ، خواننده به گذشته بازگشت و سپس بـه  زد؛ پس از آنکه با یادآوري گذشتهریهم می

ایـن  . مخاطـب اسـت  » ه سـال قبـل  نُ«راوي » ه سال بعدنُ«حال آمد، باز براي مخاطب این 

بر سرتاسر داستان سـایه افکنـده اسـت و باعـث      ،ریختگی سیر روایی و گم شدن زمانهم به

، بیشتر و بیشتر درنگ کند و چند بار نخ روایتمخاطب براي یافتن سر/ ه شود تا خوانندمی

هـاي  رسد و آن را با دیگـر داسـتان  داستان را بازخوانی کند و زمانی که به پایان داستان می

کـه   یبرد که تنها داسـتان کند، پی میمقایسه می هاندوباره از همان خیاباجموعۀ داستانی م

  .است یک سرخپوست در آستاراداستان ذکر نشده، همین داستان  نگارشِ در آن زمانِ

ت بـه عنـوان عنصـري    از این منظر، زمان نگارش داستان هم کـه شـاید در نگـاه نخسـ    

،بیشـتر  بـا درنـگ   رسـد، مهـم بـه نظـر نمـی     چندان ،داستانیتأثیر بر روند و بی متنیبرون

در اینجـا بـاز هـم     .از نگاه نویسنده است اهمیتشود که بخشی از عناصر واجد می مشخّص

مهم  شود که عناصر درونی و برونی متن، خود جزو عواملهمان مبحث پیرامتنیت مطرح می

گونـه کـه در نگـاه    در واقـع، همـان  . شوندمی تلقّیـ یعنی متن   ـ  اصلی ةدر بازشناسی پیکر

اسـت،  از هـم پاشـیده   راوي  ۀریخته و عنصر زمان در اندیشهم  سیر روایی داستان به ،راوي

این موضوع بر نویسنده هم صدق کرده و او هم سال تألیف و مکان تألیف داستان را ننوشته 

درآمده و در به؟ آیا نویسنده از جایگاه نویسندگی خویش خود راوي است ،آیا نویسنده. است

هـاي احتمـالی   ها و پرسشهاي داستان ظهور کرده است؟ این پرسششخصیتمقام یکی از 

هـاي  پرسـش امکـان دارد  ریختگی زمان داستان اسـت کـه   هم ابهام ناشی از به برایند،دیگر

  .دیگري را هم به دنبال داشته باشد

رخ دادن بخشـی از وقـایع در دنیـاي     براینـد ریختگی توالی زمانی در داسـتان،  هم به این

پـذیر نیسـت و   زمـان رخـداد وقـایع تـوالی     ،در دنیاي ذهـن  اصوالً .نیز هستذهنی مرتضی 

هایی مرتضی با استعمال معجونی، گفته .سیري طبیعی را براي آن ترسیم کرد توان خطّنمی

هـایی،  و راوي هم با ذکر گـزاره رسد کردنی به نظر نمیورد که براي راوي باورآرا بر زبان می
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قسم خورد که بـا   ،گرم که شد]مرتضی[«: گویدراوي در جایی می .کندمی ها را رداین گفته

، آنکه چمدانش را که از پوسـت بوفـالو نبـود   پوست بیهاي خودش دیده که یک سرخچشم

زنان به طرف همان مسـافرخانه رفـتم کـه    قدم«و باز  )1389:3نجدي،(» بگذاردروي زمین 

  .)5:همان(» اش باز نکرده بودوك چکمهپوستی درِ آن را با نهرگز هیچ سرخ

دارد  ،کنـد کـه راوي او را مخاطـب قـرار داده    مخاطب احسـاس مـی  / ، خواننده هدر ادام

تجربگـی  بـی  ةالي داستان، زمـانی کـه راوي دربـار   در البه. کندداستان را براي او روایت می

، خطـاب بـه مخاطـب    زنـد  حرف مـی هاي داستان، در صید ماهی شخصیتمرتضی، یکی از 

 زننـد؛ هـا پلـک نمـی   دانی که ماهیمی(«: گویدیا در جمله دیگر می» )دیدي که(«: گوید می

داسـتان   ۀهاي مشـابهی کـه در ادامـ   این جمالت و نمونه .)3:همان(» )آنها پلک ندارند اصالً

و  ،گیرند تا تفاوت آنها با دیگر جمالت داستان ملموس شـود در درون پرانتز قرار می ،دآیمی

همین روایت صید ماهیـان، راوي را بـه یـاد    اما  ؛مخاطب را برانگیزد/ خواننده  تأملدرنگ و 

روایـت را  خطّـی   اندازد و او با تعلیـق زمـان داسـتان، سـیر    ان در صید ماهی میصیادةشیو

تکینک یادآوري به عبارتی، روایت داستان از طریق . دهدشکند و سیري عمقی به آن میمی

گـردد تـا   آید و راوي یک زمان به گذشته بـازمی به حالت تعلیق درمیو بازگشت به گذشته، 

ط او بر این حرفه مخاطب از تسلّ/ و خواننده  ،صید ماهیان شرح دهد ةخود را دربار تجربیات

راوي پـس از  . شـود  مطّلع» صیاده یک بچ«و از چرایی توصیف مرتضی به عنوان  ،آگاه شود

گـردد و روایـت   مـی داسـتان بـاز  خطّـی   این حرفه، باز به همان سـیر  ةتوضیح تفصیلی دربار

هاي پایانی داستان ادامه خواننده تا بخش/ با مخاطب  وگوفتاین گ. دهدداستان را ادامه می

بـرد کـه خـود، مخاطـب راوي     مخاطب پی مـی / تا اینکه در اواخر داستان، خواننده  ،یابدمی

تـار و کنشـی در داسـتان    که تا آن لحظه هیچ رفـ در داستان   يدیگر شخصیت، بلکه نبوده

پـا و  رد ،راوي در ابتداي داسـتان / نویسنده اما  .»روانهپ«: مخاطب راوي بوده است نداشته ـ 

توانـد مخاطـب راوي را   می ،گذارد که براساس آنجا میاي بههحرف ةاي را براي خوانندنشانه

  .بینی کنداحتمال حضور او را در داستان پیشیا  ،حدس بزند

عناصر درونـی و برونـی مـتن در تعامـل بـا دنیـاي        تمامپیرامتنیت،  ۀهمان مقول پایۀبر

شـکل دادن بـه آن    توانند به شناسایی دنیاي متن و اساسـاً می هستند وداستانی در ارتباط 

تقدیم، تصاویر رو  ۀصفح ـ که بدان اشاره رفت ـ از این منظر، عالوه بر عنوان  . اثرگذار باشند
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 ۀپیش از آغـاز داسـتان، صـفح   . شوندمی تلقّیبخشی از عناصر درونی متن  و پشت جلد هم

تقـدیم  ، »پروانـه محسـنی آزاد  «، یعنـی  تقدیمی آمده که در آن، داستان به همسر نویسنده

روایـت   ،پروانـه محسـنی آزاد   ،آیا بیژن نجدي داسـتان را بـراي همسـر خـویش    . شده است

  اند؟هاي داستانشخصیتاز  شخصیتکرده و بنابراین بیژن و پروانه دو می

  زاویۀ دید.2-3

و راوي آن و میـان مخاطـب داسـتان و     نویسندة داسـتان اي میان هرچند که همواره فاصله

اند که بازشناسی هم درآمیختهدر اینجا این دو چنان بهاما  هاي داستان وجود دارد،شخصیت

 پروانـه در داسـتان بـا پروانـۀ     شخصـیت پیونـد  . نمایـد  مـی دشوار  ،و تفکیک آنها از همدیگر

شود که پـی ببـریم داسـتان بـا     تر مین، زمانی عیاشدهمحسنی آزاد که داستان به او تقدیم 

 ةشـد شـناخته  دیدۀدید نسبت به دو زوای ۀاین زاوی. دید دوم شخص روایت شده است ۀزاوی

 زاویـۀ دیـد  هاي روایـت  در انواع دیگر شکل«. تر و نوتر استشخص و سوم شخص، تازهاول 

هـر کـدام    براسـاس الگـوي خطـاب،   هـاي ابـداعی   مثل نامه یا سخنرانی یا فرم دوم شخص،

ی مشخّصـ مخاطـب   ،نویسـی داسـتان  در اغلب این نحوة. دهداقتضائات داستان را توسعه می

بـراي او   روي راوي نشسـته باشـد و راوي ظـاهراً   ممکن است این مخاطب روبـه . وجود دارد

العملی از سـوي او در  آنکه عکسبی گویدات را براي توجیه او مییحتی جزئ. کندصحبت می

بنابراین، عالوه بـر راوي  . )1391:134خسروي، (» داستان آورده شود یا صدایش شنیده شود

سومی به نـام   تشخصیشود ـ میردوبدل هایی میان آنها در داستان که دیالوگـ و مرتضی  

مخاطـب در پـی همـین    / نماید و خوانندههم حضور دارد که در پایان داستان رخ می پروانه

  .بردراوي پی می/ که به ترفند و بازي نویسنده نمایی استرخ

  مکان داستان. 2-4

عالوه بر اینکـه در عنـوان    ،ریختگی زمان داستانهم مانند به نیزختگی مکان داستان ریهم به

و  مشـخّص تـوان مکـان   و نمـی اسـت  ي یافتـه  داستان تجسم یافته، به دنیاي متن هم تسرّ

کوتـاه داسـتان دیگـر ویژگـی . ن کـرد دقیقی را براي وقوع رخدادها یا براي کل داستان معی

مصـطفی مسـتور میـان مکـان     . شـود مـی مکـان ازکـه استتوصیفیومکاننقشمدرن،

کـامالً نقـش ایـن ،گذشتههايداستاندر«: رئالیستی و مدرن تمایز قائل استهاي  داستان

دنیـاي درواقعـی مکـانی یـاد بـه رامـا استقرارداستاندرمکانیعنیاست،نمایانهواقع
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وحالمعموالًمکانمدرن،کوتاههايداستاندرآنکهحالو،بیندازدشناسیم میکهبیرونی

توصیفبازفضايدریشخصیتاگربنابراین،. دهدمینشانمابهراهاشخصیتدرونیهواي

مثـل ،شخصـیت همان،داستانابتدايدراگر. داردخاصدرونیهوايوحالیکشود،می

هـواي وحالهماینشود،می دادهنشاندربستهاتاقیکدرسارتر،هايناداستازبسیاري

  .)1382:44خانی،محمد(»دکنمی متبادرخوانندهذهنبهرایخاصذهنی

در  نشـین پوسـت دیگر در مناطق سـرخ  افتد، بخشمی اتّفاقشی از داستان در آستارا بخ

و پـیش از آن   )1389:5نجدي، (گیرد را می )مکان(پوست سراغ روسیه ؛ خود فرد سرخامریکا

ن توي بریز رفته بوده به کردها یاد بده که چی رو با چی«شده بود و )مکـان (عازم کردستان 

روایـت کـردن داسـتان بـراي     افزون بر آن، مکان . )12:همان(» سوراخ آسیاب و آردش کنن

هنـوز در  ، نـد کمـی  آیـا راوي کـه اکنـون داسـتان را روایـت     . نیسـت  مشـخّص مخاطب هم 

، بازنمودي مکان وقوع رخدادهاراوي در روایت حرکت زیگزاگی دیگر؟  آستاراست یا در جاي

داستان و ساختار آن  تنیدة مدره اوست که همسو با شبکۀو اندیشۀ آشفتۀاز ابهام اندیشگی 

  .است

  زبان داستان.2-5

 ،ابهـام اندیشـگی   اساساً. ابهام در زمان و مکان داستان در زبان روایت داستان هم نمود دارد

شـده ـ بنـا بـه     ، نه در زبـان معمـول و خودکار  زبان مبهمکند و این زبانی مبهم را اقتضا می

که خود وجـه تمـایز شـعر و نثـر      ،یابدی میتعریف رومن یاکوبسن ـ بلکه در زبان ادبی تجلّ 

گیرند که به این خاطر در کنار یکدیگر قرار نمی ها صرفاًبه خالف گفتار معمول، واژه«. است

هایی از قبیـل شـباهت، تقابـل،    بلکه توالی آنها معطوف به انگارهاي را منعکس کنند، اندیشه

. آیـد و داللت ضمنی به وجـود مـی   ،توازي و نظایر آن است که با استفاده از صدا، معنا، وزن

ها را از رهگذر پیوند جاز دارند و نشانهگرا ـ گرایش به م نثر واقع ـ مثالًهاي ادبی بعضی قالب

 هـاي دیگـري از قبیـل شـعر رمانتیـک و     قالب. دنکنصل میرند به یکدیگر متّمتقابلی که دا

این بدان معناست که اگـر در گفتـار   . )1388:137ایگلتون،(»ندا العاده استعارينمادگرا، فوق

اي هسـتیم  ، ما به دنبال نشاندن واژگان در کنار همدیگر براي انتقال پیامی یا اندیشهروزمرّه

هیم ن می ارزشآن به وحدت نظر برسیم، در گفتار شاعرانه، ما به خود پیام و واژگان  ةدربارتا 

ـ در شـعر یـا نثـر    داللت ضمنی   ـ مانند وزن، صدا، معنا،ابزارهایی  راه از ارزش نهادن و این 
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گراسـت،  ویژگی عمده و بارز نثر واقـع  ،همچنین اگر بپذیریم که مجاز. یابدنمود میشاعرانه

استعاري و نمادین خواهد بـود و   ـ مانند شعر رمانتیک ـ شاعرانه   گرا و طبعاًواقعپس نثر غیر

  :را خلق خواهیم کرد يترشاعرانه ز به سوي استعاره حرکت کنیم، نثرهرچه ما از مجا

  نثر شاعرانه ←←←نماد/ استعاره  ←←←ا گرنثر واقع←←←مجاز 

ــ رسانی استپیاماش  محوريکه هدف اصلی و در حقیقت هرچه از زبان خودکارشده ـ  

تـرین ویژگـی آن   شـویم کـه شـاخص   به زبان ادبی نزدیـک مـی  میزان، شویم، به همان دور

همین زبان است که  صوالًا. اف نبودن استاستعاري و نمادین بودن، و در نتیجه مبهم و شفّ

زند و راه را بـر  رقم می ت یک متن را فارغ از وزن و قافیهت و شعریادبی ،هااز نگاه فرمالیست

خـود را هـم    خـاص ابزارهـاي   ،چنـین زبـانی   طبعاً. گشایدمتن می ةدربار متعددهاي تأویل

یعنـی   ـ  ترین وجوه آن، از همان صناعات شعري و تخییلی معـروف شدهطلبد که شناختهمی

این . یابدگسترش میـ یعنی استعاره و نماد   ـ  شود و به دیگر صناعات ادبیآغاز میـ تشبیه  

  .هستنددر آفرینش زبان ادبی اثرگذار  ،صناعات و دیگر شگردهاي ادبی معروف

ر ماتیوزبرند)Brander Matthews( و بـر آن تأکیـد کـرده    را فهمیده خوبی این نکته به

عـالوه  . [داشـته باشـد  )Ingenuity(و ابتکار و ابداعکوتاه باید اصالت  نویسندة داستان«: است

Fantasy(روشـنی از خیـال   کوتـاه، سـایۀ   نویسـندة داسـتان  اصالت و ابداع، اگر  ایجاز و] بر

Epiphany( کس بـه  توان گفت که هیچدر حقیقت می. هم اضافه کند، بسیار بهتر خواهد بود

اصالت و ایجاز نداشته باشـد و   و ابداع] اگر[شود نمی تلقّیق موفّ هکوتا نویسندة داستانعنوان 

هـایی از  اي است که نمودها و رگهکنند، نویسندهسیر می تر از تمام آنانی که در این خطّقموفّ

هـاي  ایـن بـازي   یک سرخپوست در آستارادر داستان . )1917:23ماتیوز، (» خیال داشته باشد

و نثر را تا مقام شـاعرانگی  اي دارند گستردهحضور ها، زداییها و آشناییو در نتیجه ابهام زبانی

هاي بیژن نجدي، همین شاعرانه بودن آنها ترین ابعاد داستانیکی از شاخص اساساً .کشند برمی

رساند میشعر  مرزکه آنها را تا  ،مندي نامحدودشان از صناعات و شگردهاي هنري استو بهره

  .اندداستان استفاده شده کلّیتو در خدمت به » چیزي نیستبی«ها، گیرياین بهره و طبعاً

نیاز نثر و  یاري جستن نثر از شعر، از همان روزگاران نخستین رواج داشته است و اساساً

در همان ادوار اوباعث شده تا نثر دست نیـاز   ،فهماندن مخاطبه، نیاز خطابه به شعر براي لی

بدان اشـاره   ،خطابه، اش هرسالاي است که ارسطو در این همان گزاره. به سوي شعر دراز کند
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 تشبیه نیـز در نثـر مفیـد   «: گویداو در باب تشبیه می. کرده و آن را جایز و روا دانسته است

، طالیسارسـطو (» ی شـعري دارد مـاهیت زیـرا   ؛ید در استفاده از آن در نثر کاسـت بااما  ست،ا

1986:204(.  

، تحت تأثیر ارسطو بدان پرداخته است و در توصـیف  الحروفدر کتاب هم نصر فارابی ابو

ـ «: گویدمی گیري خطابه و شعرشکل فرایند ع در کـالم از طریـق تکثیـر و    درازدامنی و توس

 ،در این هنگام. سازي و زیبا ساختن آنهامرتبفراوان کردن الفاظ و تبدیل آنها به همدیگر و 

الفـارابی، (» گـذارد ت مـی شود و سپس به تدریج رو بـه سـوي شـعری   ابتدا خطابه حاصل می

1990:141(.  

انـواعی تمـام آمیـزش وادغـام برایند،داستان،گویندمی شلگلوباختینکهگونههمان

داسـتان درمحوريویصلابخش«رازی؛اندداشتهوجودداستانپیدایشازقبلتاکهاست

انـد؛ شـناخته قـدما کهاستنوعیترینمتنوع،داستان،ترتیببدینوشودمینوشتهنثربه

و،داردوجـود هـم گفتگـو ازهاییبخشو،بالغیهاییبخشتاریخی،هاییبخشاینکهکما

بـا وشـوند مـی تبدیلهمبهودارنددیالکتیکايرابطههمباهمگیاسالیبوهاشیوهاین

داسـتان، پس؛شوندمیتنیدههمدیگردراشکالمندترینصناعتوترینفمتکلّوترینغنی

  .)1996:164تودروف، (»شعرهاستشعر

نهایـت  بر این پایه، متـون داسـتانی بیـژن نجـدي، ایـن جانـب را فرونگذاشـته و از آن        

از یـک سرخپوسـت در آسـتارا   در داسـتان  چنانکه اشـاره رفـت،   . برداري را کرده استبهره

 ،این نخستین بازنمود حضور شعر در نثـر اسـت  . استفاده شده است صناعت براعت استهالل

اغلـب بـراي هنرنمـایی    هـاي گونـاگون و   بـا انگیـزه  ی سنّتکه اگر در متون منثور یا منظوم 

خواننده به /ی واالتر و براي برانگیختن مخاطبداستان با هدف/شده، اکنون در نثراستفاده می

عنـوان  بـا  ،این همـان تکنیکـی اسـت کـه در نقـد ادبـی جدیـد        .آیدپی گرفتن داستان می

 تـر ایـن زبـان شـعري، در تشـبیهات و     بازنمود ملمـوس . شودبررسی و مطرح می» انگیزش«

حـاال بـاران،   «: استعارات و صناعات ادبی دیگري است که در سرتاسر داسـتان وجـود دارنـد   

باران در بیانی استعاري، بـه جانـداري ماننـد     .)1389:2نجدي، (» زدخودش را به شیشه می

شـود، راوي  زمانی که مرتضی وارد اتاق مـی  ،در ادامه. زندشده است که خود را به شیشه می

هم سرما بـوي   را و مرتضی با هم آمدند توي اتاق؛در را که باز کردم سرماي آستا«: گویدمی
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جـان  پس از آنکه باران در جمالت قبل، از یک شیء بـی  .)همان(» داد، هم مرتضیماهی می

همین ویژگـی را گرفتـه و خـود جانـداري      ي جایگاه یافت، اکنون سرما همبه جانداري ارتقا

اي شـود و در جملـه  وارد اتـاق مـی   )انسـان (کـه ماننـد مرتضـی     ،شـده اسـت   )انگاريانسان(

يجانـدار هـم  داسـتان، صـندلی    ۀدر ادامـ . دهـد ، این سرما بوي ماهی هم میانگیزترلخیا

» صندلی را گرفت و آن را روي قالی تا کنار بخاري کشید شانۀ«که مرتضی  شودمی )یانسان(

از آن شیءبودگی خود خـارج شـده و    ،ها، مادیان و عناصر دیگر در داستانماهی .)3:همان(

تا بدین ترتیب، عالوه بر اینکه ابهـام بـه    ،اندحالتی زنده و پویا و داراي حرکت به خود گرفته

ت متن تقویت شود، تفاوت نگاه خالق اثر ادبی عنوان یکی از عناصر اصلی شکل دادن به ادبی

نویسـنده در ایـن   ، در مجمـوع . یک انسان عادي از طریق زبان و بیان آشکارتر شـود با نگاه 

  .ناعات مختلف ادبی یاري جسته استص بار از 27داستان 

  يپرداز شخصیت.2-6

هـا   شخصـیت داستان با وجود  ست و اساساًترین بخش داستان دانتوان اصلی را می شخصیت

هـا  شخصـیت ، ة آنیرنـگ پیچیـده و گسـترد   اقتضاي پدر رمان رئالیستی به . گیردشکل می

در داستان کوتاه و بنا به اما  شوند،ل و دگرگونی میدچار تحو، همدیگرند و به موازات متعدد

ز بخشـی ا فقـط  و  هـا هـم محـدود و معدودنـد    شخصیت، بودنش وارهپیرنگ محدود و طرح

ویافتـه پـرورش قـبالً شخصـیت کوتاه،داستاندر«.شودرویدادهاي زندگی آنان روایت می

اوجبـه محتمالًکارآنکهاستکاريدرگیرمنتظر،خوانندةچشمپیشواستگرفتهقوام

بـه امـا   ،یافتـه وقوعقبالًکهاستکاريجریاندریارسیدهخودبحرانیواسحسلحظۀو

،میرصـادقی (»بدهـد نشـان راخـودش عملحیندربایدواستنرسیدهخودنهایینتیجۀ

1375:116.(  

تـوان بـا   مـی ـ  اصـلی داسـتان اسـت    شخصـیت که ـ ي  عالوه بر راو، شدهدر داستان یاد

مخاطب پوست و مرد سرخو کرد که همان مرتضی معرّفیدیگر را هم  شخصیتسه  ،تسامح

بـرخالف  . داسـتانی اسـت  است که معلوم نیست در داستان حضور دارد یـا خـارج از دنیـاي    

و دگرگـونی   تحـول ی است که فرصت اصل شخصیتفقط در داستان مدرن،، گراداستان واقع

 ان وضـعی در همـ ، هاشخصیتکه دیگر درحالی، ی پویا نامیدشخصیتتوان او را و می یابد می

غالبـاً فرعـی هـاي شخصـیت «و انـد ابتـداي داسـتان بـا آنهـا ظهـور کـرده      مانند که در می
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رارفتـاري طرزوعقایدهمان،داستانپایاندرکههستندایستاهايشخصیتهايمصداق

، کـه در ابتـداي داسـتان   ـ مرتضی  . )95: 1390پاینده، (»داشتندداستانابتدايدرکهدارند

 شمـرگ امـا   یابنـد،  او را میجسد بعدهاًاست ـ  کردهاهدات خود را براي راوي روایت میمش

ی تحـول پوست نیز دگرگونی و سرخ. دهد به داستان نمی يجدید وسويهیچ تغییري و سمت

  .دمان ایستا باقی می شخصیتکند و بدین ترتیب در مقام همان  را تجربه نمی

  تجلّی.2-7

مهـم   شـهودهاي  :ز اسـت سـا معناي درونی یک رخداد سرنوشـت  نوعاً ،کانون داستان کوتاه«

داسـتان کوتـاه    .جویس از این اصطالح در نظر داشـت  به معنایی که جیمز هاتجلّیناگهانی، 

آن مـواقعی را کـه یـک فـرد      خاصتی با دقّ ،براي نمونه، به یمن ایجاز و ظرافتش تواند،می

جیمـز . )40و  1379:39ریـد،  (» برگزینـد  ،هشیارتر از همیشـه یـا تنهـاتر از همیشـه اسـت     

داستانپایانزمان با هممعموالًکهبرد، میبه کارمکاشفهۀلحظبرايراتجلّیةواژجویس،

راوقـایع وهـا  برداشـت ةنحـو و،دبخشـ میتسریعراآگاهیوفهمگ ضرباهنودهد یرخ م

پیچیـده و   شخصـیت اي که یـک وجـه یـا بعـد از یـک      گوید آن لحظهجویس می«. دهد میتغییر

یا یک رویـدادي   گیرد؛صورت می تجلّییک  ،لحظهشود، آن چندگانه بر خواننده ناگهان مکشوف می

هـا در  ماننـد آدمـی کـه شـما سـال      شود،دهد که ناگهان داللت ناپیدایش براي ما آشکار میرخ می

زند کـه هرگـز از او   معنادار دست به حرکتی می کامالً موقعیتشناختید، ولی بعد در یک زندگی می

. شـود آن آدم ناگهان براي شما مکشوف می شخصیتت یک بعد نامکشوف از ع نداشتید و آن وقتوقّ

  .)91: 1384پاینده، (»گوییممی تجلّی،در داستان کوتاه این کشف را

دیگر، اگر در  عبارتبه . زندرقم میرااي لحظهچنین،معمولییاسادهواقعیۀجرقّغالباً

شود تا بـا  داستان آغاز می ۀداستان پیشامدرن و رئالیست، حالت هول و وال و تعلیق در میان

گشایی برسد و داستان پایان یابد، در داستان مدرن، این حالت در اواخـر  فرودي آرام به گره

. یابـد اصلی به آگاهی جدیدي دست می شخصیتدهد و داستان و به صورتی ناگهانی رخ می

هامو از لگـن آوردم  همین که دست«:گونه رخ داده استاین حالت در اواخر داستان هم این

قدر کوچـک  انگشتام آن... ؟حاال من چکار کنم !خدایا...هام، انگشتام دیدم کف دست ،بیرون

اینه که من حاال اصـالً  ... تونم ببینمشونآورد تا بهام باال میشده بود که باید آنها را تا چشم

یکی از وجوه تمایز و افتراق داستان مدرن و پیشـامدرن،  . )1389:12،جدين(» انگشت ندارم
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رسد و می يجدید وضعاثر یک کنش، به بر خواننده به ناگهان و  .است تجلّیهمین موضوع 

  .خود را به پروانه بسپارد کار ۀشود ادامناچار می شخصیت،یابد و در نتیجهوقایع تغییر می

 ایمرا شناختهاو اکنون ما که ـ خود   نویسنده خطاب به مخاطب/ن، راويدر اواخر داستا

اینـه کـه   «: بنویسدتواند شوند و خود نمیتر میتر و کوچکگوید که انگشتانش کوچکمیـ 

تو ! بنویس پروانه. گمردها یادم مونده دارم برات میاز کُ... پوستاز سرخ... هر چی از مرتضی

، نجدي(»تو رو خدا بنویسش !ه، پروانههام این جوریبینی که من دستمی .رو خدا بنویسش

آیا ایـن درخواسـت،   . داستان را بنویسد ۀتا ادام ،خواهدپروانه می/ او از مخاطب .)1389:12

تو بی مؤلّفم و بازنمود مرگ تجسینگـارش داسـتان   /در روایتراوي /ی نقش نویسنده اهم

آن، نویسنده  براساسنیست که  )Intertextuality(است؟ آیا این موضوع همان بینامتنیتی 

گذشته به آینده اسـت؟ آیـا    تجربیاتو ابزاري براي انتقال  فقط واسطهدر تألیف متن ادبی، 

آنها را براي و» آوردبه یاد می«هاي داستان شخصیتراوي به اینکه آنچه از /نویسنده ةاشار

همان واسطه بـودن نیسـت؟ آیـا ایـن امـر بـه        تجلّیبازنمود و  ،»گویدمی«پروانه / مخاطب 

کـه   ،دیالکتیک و گفتگوي متن امروز با متون گذشـته و متـون آینـده نیسـت     ۀمعناي رابط

هـا و  سازد؟ ایـن پرسـش  آن را مطرح می» ايمکالمه تخیل«اصل  براساسمیخاییل باختین 

سازد، آن را در تعامل با دنیاي متن مطرح می یمخاطب/ که هر خواننده  هاي دیگريپرسش

  .سازند میپایان رها د که متن را ناتمام و بیکنوسیعی را خلق می ةگستر

  گیرينتیجه

میان شعر و نثر را از میـان   شدة و مرز ترسیم ، حدادبیاتبوطیقاي جدید از رهگذر بازتعریف 

، بـر  ها و امکانات شـعر گیري از تواناییبا بهرهداستان / تا نثر  اي فراهم آوردبرداشت و زمینه

و آماده رها شود یافته و حاضر پایان واقعیتهم از اسارت داستان غناي زبانی خود بیفزاید و 

این  .را در برابر دنیاي واقع برسازد نیافتنینو و پایاندنیایی  ،و خود با استفاده از زبان جدید

تـرین ابزارهـاي   شدهیکی از شناخته مثابۀبه  ،واژگان ۀدنیاي جدید با تکیه بر معانی چندگان

طبیعی  برایند. شودآفریده می داستان،ۀ عناصر در نظام همبست تمامآفرینی شعر و نیز نقش

ـ    ،این امر مشـارکت  ت مـتن ادبـی،   عالوه بر غناي معنایی و در نتیجه باال بـردن سـطح ادبی

درنگ و حدس زدن معانی چندگانـه   و تأملآفرینش متن ادبی از رهگذر  فرایندخواننده در 

از  ست در آستارایک سرخپوداستان با تکیه بر این نظرگاه، . و احتمالی متن ادبی خواهد بود
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نمودهـایی از بوطیقـاي   کـه  شـود می تلقّیهاي مدرنیکی از مصادیق داستان بیژن نجدي،

مکان و زمـان   همانندعناصري ، حاضر پژوهشپایۀبر. شده است محقّقدر آن روایت جدید 

وارد کـردن  .داستان را شـکل دهنـد   ةتنیدهمدر ۀاند بخشی از شبکدر این داستان، توانسته

روایـت، راه را بـر   شدند، در ساختار می تلقّیاي و بیرونی حاشیه ،عناصري که تا پیش از این

عد ادبی مـتن را تقویـت   گشاید و بمخاطب می/ خواننده  متعددهاي زدناحتماالت و حدس

  .کندمی

 يواحـد  کلّیـت به موازات همدیگر بـه سـوي    ،رونییعناصر درونی و ب تمام،بدین ترتیب

وجهـی او  دو شخصـیت دلیـل هاي بیژن نجدي بـه  داستانآخر اینکه  ةگزار .کنندحرکت می

ي آنهـا از ابزارهـا  زیـاد  گیـري  و بهـره  شانبیشتر از منظر زبان شاعرانه )نویسو داستانشاعر (

به  دهنده شکلعناصر بخشی از فقط باید گفت این زبان شاعرانه اما  شوند،کاویده میشعري 

که در بوطیقاي جدید در کنار دیگر عناصر داستانی  ،نجدي است هايساختار روایی داستان

  .شودکاویده و بررسی می

  منابع

  .، مرکز، تهرانسومچاپپیام یزدانجو،  ۀترجم ،بینامتنیت،)1389(آلن، گراهام

!!قـا ؤون الثّالشّ، دار، بغدادطبع دومحمن بدوي،عبدالرّۀ، ترجمالخطابه، )1986(ارسطوطالیس º!! 

  .!!!العا

!!طبـع اول، القـاهره،   ، حمن بدويعبدالرّترجمۀ، عرفن الشّ، )1953(ــــــــــــــ º!!! !!!!!!!! º! !

  .!!!المصر

، ، تهـران پـنجم چـاپ  عباس مخبـر،   ۀترجم، ادبی ۀدرآمدي بر نظریپیش، )1388(ایگلتون، تري

  .مرکز

  .، نیلوفر، تهراندوم چاپدوم، جلد ، داستان کوتاه در ایران، )1391(پاینده، حسین

  .نیلوفر،تهران، دومچاپ ، دگفتمان نق، )1390(ــــــــــــــ

  .94شمارةو فلسفه،  ادبیات، کتاب ماه »نقد دو داستان«، )1384(ــــــــــــــ

، طبـع دوم فخـري صـالح،    ، ترجمـۀ المبدأ الحواري:میخائیل باختین، )1996(تزفیتانتودروف، 

!!!، المؤبیروت   .شرراسات والنّللد !!!!العر!

  .35، شمارةسال نهم، ادبیاتسینما و  ۀ، فصلنام»هاي بیرونیروایت«، )1391(خسروي، ابوتراب 



11پیاپیةشمار،1392بهار و تابستان ،1شمارة،3دورةفارسی،ادب/20

  .، مرکزتهران، چاپ دومفرزانه طاهري، ۀ، ترجمداستان کوتاه، )1379(رید، یان

  .، دورة هشتم، شمارة دومفارابی ، فصلنامۀ»شناسیر نشانهدرآمدي ب«، )1377(، فرزانسجودي
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