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 چکیده
به معنای ثانوی یا ضمنی متن استت    دستیابیهای پژوهش در زمینۀ متون ادبی،   ترین هدف  مهمّیکی از 

مرتبط با نوع ادبی بیان  ونِزبان و عناصر گوناگراه از  ،یمعنای ثانو. متن استاین معنا برابر با ادبیّت زیرا 

در این جستتار، در راستتای بررستی    . شود  زبان آن متن نامیده می ،و در اصطالحکلّی  به طور شود که  می

اصتلی   ی ثانوییا معان   معناشود  بندی می  دستهرعی اصلی و ف به دو نوعِثانوی معانی زبان داستان کوتاه، 

آیتد     از دیگر عناصتر داستتان بته دستت متی     که فرعی  ثانوی یۀ داستان است و معانیما درونهمان که 

تتوان بته عنتوان      گردد، متی   می مند داللتیۀ آن ما دروندر داستان در ارتباط با را که هر عنصری  بنابراین

مجموعه داستان  در مقالۀ حاضر،طبق این روش و از این منظر، . کردبخشی از زبان داستان کوتاه بررسی 

یۀ مشترک ما درونمعانی ثانوی اصلی یا . استبررسی شده  اثر بیژن نجدی اند  با من دویده یوزپلنگانی که

شگردها راه که از  ،نوگراییو سنّت  ی در قالب تقابلهویّت  و بی هویّتاز تقابل است عبارت  ،ها  این داستان

 .شود  بیان می و عناصر گوناگون داستان
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 مقدّمه.  

. های بیژن نجدی است  بررسی زبان داستان کوتاه با تکیه بر داستان ،موضوع این پژوهش

عنصتری   و   هر نوع نشتانه  که شامل رود  آن به کار می  زبان در این کاربرد، در مفهوم عامّ

 مراد از ادبیّتتِ  چرا کهد  شومتن رهنمون می ثانویواننده را به معنای ضمنی و است که خ

، موضتوع  هاستازِکار ایتن  بررسی . کارهای بیان و القای معانی ثانوی در آن استسازِ ،متن

رود    تری بته کتار متی     در مفهوم وسیع معانی ثانوی ،وهشدر این پژ .است 2اصلی بالغت

ایدئولوژیکی، عاطفی )و شخصی  فرهنگیهای اجتماعی ت    به تداعی»یا ضمنی  معنای ثانوی

قومی و نژادی مخاطب و  تعلّق، و جنسیّت، عواملی چون طبقه، سنّ. نشانه اشاره دارد ...(و

معنای  ،از این رو .(01 :910 ، سجودی)« گیری معانی ضمنی دخالت دارند  مشابه آن در شکل

هتای    ، رمزگتان هتا   گتان های متنی، دانش پیشتین، رمز   کنش بین الیه حاصل برهم» ثانوی

در یت  کتنش ارتبتاطی، در دل     زبانی ت  زبانی یا غیر ای ت  نشانه است، و لذا هر.. .فرعی و

 .(252 :همان)« کند  معنی پیدا می ،ای از عوامل متعامل  نظام پیچیده

 از رهگتذر ای ارجاع دارد کته    ثانویزبان داستان کوتاه به معانی  ،از منظر این پژوهش

به بررسی این امکانات و عناصتر  و این جستار  شود،  گوناگون حاصل میامکانات و عناصر 

. پتردازد  متی  (انتد   یوزپلنگانی که با متن دویتده  )های بیژن نجدی   در یکی از مجموعه داستان

در داستان بته دو دستته تقستیم     است که معنای ثانوی نظریّهبر این مبتنی حاضر بررسی 

اصتلی داستتان همتان     فرعی  معتانی ثتانوی   ثانوی معنای اصلی و معنای ثانوی: شود  می

. شتود   از دیگر عناصر داستتان حاصتل متی    ،فرعی و معانی ثانوی ،یۀ داستان استما درون

ای کته    یا رشته در هر اثر ادبی است، خطّ مسلّطیه یا مضمون یا تم، فکر اصلی و ما درون»

: 911 ، میرصتادقی )« زنتد   د متی شود و عناصر آن را به یکدیگر پیونت   در خالل اثر کشیده می

 فرعتی داستتان   معتانی ثتانوی  کنندۀ   هدایت (یهما درون)اصلی  معنای ثانوی ،بنابراین .(20 

                                                           
در بررستی   (25: 932 )شتفیعی کتدکنی   . توان بررسی کترد   تان، بلکه زبان دیگر انواع ادبی را میتنها زبان داس از این منظر نه.  

 نشانیگیریم که هر نوع   ما در اینجا زبان را در مفهوم عامّ آن به کار می»: کند  زبان نثر صوفیه به این مفهوم از زبان اشاره می

همتۀ اینهتا در نظرگتاه سوستور و     ... و خاموشی و خنده و گریه و رقص و است  از حرکات سیمایی  گرفته تا تغییر رنگِ چهره
 .«اند  زبانشناسی امروز، مصادیقِ   نشانه

شود و به این لحاظ بته ایتن علتم،      روند بحث می  از جمالتی که بدون قرینۀ لفظی در معنای خود به کار نمی ،در علم معانی». 2
 .(9 : 912 شمیسا، )« کند  انوی جمالت بحث میزیرا از معانی ث گویند   علم معانی می
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 که زیرمجموعۀ هتر  را فرعی دیگر ، معانی ثانوییه را هستۀ متن بنامیمما دروناگر . است

با چند معنای اصلی یا گاه . توان نامید  یا پیرو آن می   وابسته ،ی  از عناصر داستان هستند

هتای اصتلی معنتا را در یت        الیته رو هستیم که در ارتباط با هتم    روبه متعدّدیۀ ما درونبا 

یۀ مشترکی را در چند داستان از ی  مجموعه ما درونگاهی نیز . دهند  داستان تشکیل می

 ی  کتلّ های آن مجموعه را در ارتباط با هم و به صورت   توان یافت و عناصر داستان  می

اصلی سروکار داریتم کته    ی ثانویهایی از معنا  در این حالت معموالً با الیه. در نظر گرفت

یوزپلنگتانی کته بتا متن     به مجموعته داستتان    این نوشته، .کنند  در ارتباط با هم عمل می

هتای ایتن مجموعته را      سب  داستان .پردازد نوشتۀ بیژن نجدی، از این منظر می اند  دویده

 .ستی داستان نجدی، زبان شاعرانۀ اوسبک   ترین ویژگی  مهمّاز زیرا   ن مدرن خواندتوا  می

داستان مدرنیستی را رو  های مدرن برجسته و پررنگ است  از این  ه در داستانمشخّصاین 

 .(95: 911 پاینده، ) اند  نامیده« غنایی»یا « داستان شاعرانه»

ایرانی انجام شده، جلد های کوتاه مدرن   داستانکه در زمینۀ  هایی  ترین پژوهش  مهمّ از

در زمینتۀ نقتد   . از حسین پاینده است (های مدرن  داستان)داستان کوتاه در ایران دوم کتاب 

اسباب »مقالۀ  :جمله از های مختلفی انجام شده است   پژوهش نیز های بیژن نجدی  داستان

بررسی عناصر جهان »، (67 -29 : 911 ، صدّیقی)« های بیژن نجدی  صور و ابهام در داستان

« یاثر بیژن نجد اند یوزپلنگانی که با من دویدهمتن بر اساس رویکرد بوطیقای شناختی در 

رستمی )« یهای بیژن نجد هن و جریان آن در داستانذ» ،(02 -29 : 913  صادقی اصفهانی،)

ی از کلّت  طتور دیگتر کته بته     متعتدّد های   نامه  پایانو مقاالت و  ،(91 -5   :913 ، و کشاورز

 .اند های نجدی پرداخته به داستان ،حاضردیدگاه و رویکردی متفاوت از پژوهش 

تان این مجموعه یۀ مشترکی است که از بررسی ده داسما درون پیش رو، مبنای تحقیق

زنتد، عبتارت     که این ده داستان را با یکدیگر پیوند می   یهما درون این .به دست آمده است

 مهمّیکی از مفاهیم  ،هویّت .و از دست دادن آن هویّتو تقابل میان حفظ  هویّت از است

شتامل دو جنبتۀ    و استت شناستی    جامعه شناسی،  شناسی، روان  در مطالعات فرهنگی، انسان

یکی همسانی و یکنواختی مطلتق و دوم تمتایز کته از    : شود  اصلی و به ظاهر متناقض می

 ، پتردازان علتوم اجتمتاعی     نظریّته از دیتدگاه  . شود  حاصل میثبات و تدوام در طول زمان 
                                                           

ۀ هویت اجتماعی، جرج هربرت مید است که فرایند دستیابی فرد به احساس و برداشتی کامتل از خویشتتن را   دار نظریّ  پرچم».  
 .(229:  91 محمّدی،  گل)« کند  بررسی می
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بترای   ،هر طبقته و هتر جامعته   . شود  حاصل میاجتماعی  هویّتفردی در ارتباط با  هویّت

. مکان و فضتا، زمتان و فرهنتگ    :ند ازا عبارت آنهاترین   مهمّکه دارد منابعی  ،یافتن   هویّت

منظتور  بته  )ایجتاد تمتایز    :از عبارت استت خشی ب  هویّتکرد سرزمین و مکان در زمینۀ کار

 .(297:  91 ی، محمّد  گل) و پایداری و انسجام و همبستگی ، ثبات(داشتن مرز

 هویّتترین عناصر  مهمّ که تدوام ازآنجا  از .ندساز  هویّتاز دیگر منابع  و فرهنگ زمان

ی فرهنگ نیز وابسته بته  گیر شکلکند و   ای در این رابطه پیدا می  ویژه اهمّیّتاست، زمان 

مجموعۀ ذهنی و روانی مشترکی است که در گذشتۀ تاریخی »زمان است  چرا که فرهنگ 

های نوین   های بعدی منتقل گردیده و نسل پذیری به نسل  فرایند جامعهطیّ  و شکل گرفته

ه ایتن مجموعته کت    .(6 : 910 ابوالحستنی،  ) «انتد  وان میراث گذشته به ارث بردهآن را به عن

 .آید  به شمار میملّی  هویّتهای اصلی   فهلّؤاز مدهد،  های ی  جامعه را تشکیل می  ارزش

هایش ارائه   در داستان هویّتای که بیژن نجدی در قالب   ترین مقوله  ترین و عمده  مهمّ

از و ایتن تقابتل الیتۀ دیگتری      ،(مدرنیتته )نتوگرایی  در مقابتل  سنّت  است سنّت  دهد،  می

 .دهد  را تشکیل می (اصلی معنای ثانوی)داستان  یۀما درون

ظهتور  اش  است که عامل اصلی هویّت، بحران هویّتدر ارتباط با  مهمّیکی از مسائل 

و  تکثّتر م ،تبرخالف سنّ ،نوگراییدر دوران  هویّت است  2و فرایند جهانی شدن  نوگرایی

   بلکته شتکل   ،و فرهنگتی  تنها عناصر فکتری  نه ،به واسطۀ صنعت نوگرایی. شود  سیّال می

طبیعتت   ،هتای نجتدی    در داستتان . کند  را با تغییرات زیادی مواجه میسنّتی  ی زندگیمادّ

جزئتی از   نختورده  دستت  طبیعت سنّتی، در جوامع. استسنّتی  هویّت مهمّیکی از عناصر 

 ختود را از دستت   مستتقلّ  کیفیّتطبیعت دیگر  در دوران نوگرایی،سنّتی است، امّا  هویّت

بته صتورت   دنیتای واقعتاً طبیعتی فقتط      ،بنتابراین ». شتود   دهد، اجتماعی و یا نابود می  می

 .(292: 932 گیدنز، )« کند  ت خود را حفظ میموجودیّ دنیای وحشیا  روستاها

و فراینتد   نتوگرایی ختود در رویتارویی بتا     هویّتبرای حفظ سنّتی  های جوامع  واکنش

زیتر   هتای مشتترکِ    شامل ویژگیکه شود   نامیده می «گییی فرهنگرا  خاصّ»جهانی شدن، 

                                                           
و بهتر بگویم، از زمان  نزدهم ت  لسفی که از حدود سدۀ پاای است فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، ف  مجموعه ،مدرنیته».  
 .(3: 913 احمدی، )« تا امروز، یا چند دهۀ پیش ادامه یافته است یش نجوم جدید، اختراع چاپ و کشف امریکا تپیدا
رتیتب، بته   زند و بدین ت  مکان برای مردم سراسر جهان دست می ، به فشردن، گستردن و تعمیق زمان ت فرایند جهانی شدن». 2

 .(6 :  91 احمدی، )« پردازد  خلق برخی شرایط برای ی  جامعۀ جهانی می
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و سرزمین  محلّ تأکید بر مکان و. 2ضدّیّت با فرایند جهانی شدن و نفی آن  .  : شوند  می

تأکید بتر تتدوام   . 2 اف کردن مرزها و زدودن ابهام تأکید بر تمایز و تفاوت و شفّ. 9 ن معیّ

و تأکیتد بتر گذشتتۀ     سازی روایت تاریخی خاصّزمانی و پیوند گذشته به حال و آینده، باز

ختتالط و  گونه آمیتزش و ا  نفی هر. 6 گرایی   ستیزی و تأکید بر مطلق  تنسبیّ. 5 مشترک 

قترار   نتوگرایی گرایی کته در تقابتل بتا فردگرایتی       جماعت. 0 تأکید بر خلوص و امر ناب 

 .(262-256 : 91 ، یمحمّد  گل) گیرد می

 یته را ما درونهتای مربتوط بته      که الیته    ثانوی یمعناها ،موعههای این مج  در داستان

که بتا استتفاده از    نوگراییبا  ضدّیّتاز جمله . اشاره داردیی فرهنگی گرا  خاصّبه سازد،  می

و همتراه   (کشتور روستتاهای شتمال   )ن شود، تأکید بر مکان معیّ  شگردهای مختلف بیان می

هتایش   نجدی در داستان. یکی دانستن آن دو تّیحتشبیه و از راه و طبیعت، سنّت  ساختن

گیرد و سرنوشتشتان    قرار می نوگراییمورد هجوم شان   تیسنّ هویّتپردازد که   به نسلی می

و  ،نتوگرایی عناصتر   سنّتی،ساز   هویّتعناصر  ،در ادامه. شود  مرگ منجر می و یابه تسلیم 

 .ایم کردهبررسی با هم را تقابل آن دو 

 

 بررسی. 2

اصلی داستتان  ثانوی که در خدمت معنای است ای   فرعیثانوی شامل معانی  سنّتی ویّته

طبیعت، پیری، با کهنگی، قدمت، پیوند و یکی بودن : از اند عبارت  این معانی گیرند  قرار می

 نوگراییویژگی  که جزو نیز ای  فرعی ثانوی   معانی .ناآگاهی، ناتوانی و ضعف، تسلیم، مرگ

در  .تکثّتر و  ،ثباتی، ناپیوستگی  ی، سردی، ویرانگری، بیهویّت  بی: از اند عبارت یرد،گ  قرار می

 .پردازیم  می ،داستان عناصر شده، ذیل ی شگردهای بیان معانی ثانوی گفتهزیر به بررس

 

 شخصیّت. 9

داستتانی   شخصتیّت ترین عامل طترح داستتان،     مهمّو  یهما درونکنندۀ   ترین عنصر منتقل  مهمّ

 دجویت   متی  هیته از ایتن عنصتر بهتر    ما درونتقریباً تمام داستان در گسترش طرح و ارائۀ . ستا

 هتای   شخصتیّت  هتای اصتلی داستتان،     شخصتیّت بیشتتر  در این مجموعه،  .(99: 912 یونسی، )

از طترف دیگتر    .داردستنّتی   هویّتت یتۀ داستتان بتر    ما درونکته داللتت بتر تمرکتز     اند  سنّتی
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و یا فرجام کارشتان   اند  یا مردههستند که های این مجموعه   در داستانی متعدّدهای   شخصیّت

های متدرن    ، به دست انساناند سنّتی های  شخصیّت جزوکه ها   شخصیّتمرگ این . مرگ است

 .داردسنّتی  هویّتداللت بر از میان رفتن  که گیرد  و یا دیگر عناصر نوگرایی صورت می

 

 اتمشخّصصفات و  . .9

یتا  قتای معنتای ثتانوی    های داستان، یکی از شتگردهای ال   شخصیّتات مشخّصصفات و 

 .استیۀ داستان ما درون

 

 نام.  . .9

هتا    نام، در داستانسنّتی  های  شخصیّت. اشاره دارد هویّتی است که به اتمشخّصجزو  ،نام

بیعتت  برختی بتا ط   و (ستیاوش )با اسطوره پیونتد دارنتد    آنهااز  یبرخ .دارندسنّتی  و القاب

و  (مادری عزیزتر از زمتین و زیتتون  : شود  گونه اشاره به معنای آن می  که در داستان این مارجان،)

قرار سنّت  زیرمجموعۀ آنهاکه همۀ  (پیرمرد و پیرزن پدربزرگ و)برخی به قدمت اشاره دارند 

هتای    خصتیّت شبته   تعلّقشوند و م  ها تکرار می  داستانبیشتر در  ها نیز  برخی نام. گیرند  می

، («شتنبۀ ختی     سته »، «پارۀ دیتروز  خاطرات پاره»، «سپرده به زمین»)اصلی هستند  مانند ملیحه 

، («گیتاهی در قرنطینته  »، «پارۀ دیتروز  خاطرات پاره»، «تاریکی در پوتین»، «سپرده به زمین»)طاهر 

تکراری بتودن  . («مرا بفرستید به تونل»، «کشان  شب سهراب»، «استخری پر از کابوس»)مرتضی 

 .باشد   داشتهسنّتی  های  شخصیّتتواند داللت بر یکسان بودن سرنوشت   ها، می  نام

رود که داللت بتر فرعتی     های مدرن هم شگردهایی به کار می  شخصیّتبرای نامیدن 

شان ذکر   ، نام خانوادگیآنانجای نام کوچ   به برای نمونه، دارد  آنهای هویّت  بودن و یا بی

ستپرده بته   »)ت دارد  دکتتر یتاوری   ست که داللت بر فرعی بودن و یا فاصله و رسمیّشده ا

گاهی اوقات نامی کته بترای    .(«مرا بفرستید به تونل»)دکتر مرادی و خانم مهران  و ،(«زمین

لقبی است که وابسته به شغلشان است و این امر داللت بر ایتن دارد   ،شود  انتخاب می آنها

 بیشتتر ها هم   آورند و این شغل  دست می شغلشان به به واسطۀشان را خود هویّتکه افراد 

، دکتتر  («استتخری پتر از کتابوس   »)های مدرن هستند  مانند ستوان، استتوار، پاستبان     شغل

اسم  جای بهگاهی هم صفتی . («گیاهی در قرنطینه»، «مرا بفرستید به تونل»، «سپرده به زمین»)
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گیتاهی در  »مثل مرد سفید پوش در داستتان    است صیّتشخدهندۀ شغل   آید که نشان  می

در داستتان  بترای نمونته،    استت   هویّتبه معنای از دست دادن  نیزنداشتن نام . «قرنطینه

ای کته جستدش را پیتدا و دفتن       طاهر و ملیحه قصد دارند بترای بچته   ،«سپرده به زمین»

نستل و  داللت بتر ایتن دارد کته    مر شوند  این ا  موفق نمیامّا  د، نامی انتخاب کنند،ان  کرده

 .یابد   تواند دوام  نمی آنانسنّتی  هویّت
 

 های جسمانی  ویژگی .2. .9

با بخشد و   مشترکی میجسمانی های   هایش ویژگی  داستانسنّتی  های  شخصیّتنجدی به 

ای ه یکی از این ویژگی ،پیر بودن. دهد  را در داستان شکل میآنان سنّتی  هویّتاین شیوه، 

کته از ایتن طریتق بتا برختی      )نتد  داستتان پیر ستنّتی   هتای   شخصیّتبیشتر است   مشترک

عالوه بر  ،ها  شخصیّتپیر بودن . (گیرند  های مدرن که جوان هستند در تقابل قرار می  شخصیّت

در . داللتت دارد بر ناتوان بودن و ضتعف آنتان    ،بودن و قدمت داللت داردسنّتی  اینکه به

در داستتان  بترای نمونته،     شتود   اشتاره متی   رن هتم های متد   انسانبودن  مقابل، به جوان

شود که در تقابل بتا    توصیف می مدرن و جوان یشخصیّت تیمورْ ،«پارۀ دیروز خاطرات پاره»

ست کته بتا خیانتت تیمتور از ادامتۀ      ها  میرآقا یکی از جنگلی) گیرد  که پیر است، قرار می میرآقا

ات پرتکترار و  خصوصیّدیگر الغر بودن که از  .(ماند شاهی بازمیستم رضابرضدّ مبارزات خود 

شتان در مقابتل     است، داللت بتر ضتعف و نتاتوانی جستمی    سنّتی  های  شخصیّتبرجستۀ 

، ملیحه «تاریکی در پوتین»، پدر طاهر در «سپرده به زمین»دارد  طاهر و ملیحه در  نوگرایی

کته بته الغتر    هایی هستتند    شخصیّت «نهگیاهی در قرنطی»، طاهر در «شنبۀ خی   سه»در 

ند که نشتان از نتاتوان شتدن    بیمار ،سنّتی های  شخصیّتبرخی از . شود  بودنشان اشاره می

بیمتاری واریت     ،«سپرده بته زمتین  »طاهر در داستان برای نمونه، دارد  سنّتی  های  انسان

حتاج ختانم   . (داردکته نشتان از بیمتاری او    )ختورد    ملیحه در همین داستان قرص متی  .دارد

گیتاهی در  »طتاهر در  . شود  دچار بیماری سرطان می ،«پارۀ دیروز خاطرات پاره»در  (ماهرخ)

 .شود  دف خوانده میالصّشود که پسوریازی  یا داء  گرفتار بیماری پوستی می «قرنطینه

 

 اتتعلّقم .9.2

ی ات متادّ تعلّقت  ت وی دارد، مالکیّت مهمّت نقتش   بخشی انسانْ  هویّتیکی از مواردی که در 
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ی دارد، جستم  مهمّت بخشتی نقتش     هویّتت ترین دارایی انسان کته در    مهمّاز جمله  اوست 

 .و فرزند است (اعضای بدن)

 

 اعضای بدن.  .9.2

. چهره و صورت است ،سازد میشخص را از دیگران متمایز  هویّتترین عضو بدن که   مهمّ

رو  از ایتن  دارد  زیتادی بستامد   استت و  های نجدی به کار رفته  این عضو در اکثر داستان

ی کته از صتورت   مهمّت هتای    یکتی از ویژگتی  . ی در معناسازی بته عهتده دارد  مهمّنقش 

 ،از صورت آنان مهمّپیری آن است و دومین ویژگی  ،شود  توصیف میسنّتی  های  شخصیّت

همتۀ ایتن   . یندب  افتد و یا آسیب می  گیرد و یا بر زمین می  این است که مورد حمله قرار می

ی در خطر زوال و از بتین رفتتن   و طبیعسنّتی  هویّتمعنا داللت دارد که  به این ها  ویژگی

و  پاکار اقشلّ)مورد حمله  بارها صورت اسب ،«ریزی اسبروز »در داستان برای نمونه،  .است

گتر    وازشگاه و ن  تکیه (که با طبیعت یکی است)دستان آسیه فقط و  گیرد  قرار می (باد و سرما

 (نمتاد مترگ  )در پایان داستان نیز اسب با صورتش بتر زمتین و سترما    . صورت اسب است

ختان جنگلتی روی    هم صورت میرزا کوچت   «پارۀ دیروز خاطرات پاره»در داستان . افتد  می

شود و یتا    پاره و گم و پنهان می ها یا پاره  جنگلی   های صورت  عک افتد و   برف و سرما می

 .داردآنان  هویّتشود که داللت بر از بین رفتن   پراکنده می سوزانده و

 

 فرزند. 9.2.2

 هویّتت بخشی و همچنین ادامۀ نتام و    هویّت مهمّترین دارایی و یکی از عناصر   مهمّ فرزندْ

بیشتر یم، در مواجه هویّتکه ما در این مجموعه با بحران آنجا  از. شود محسوب میانسان 

میرد و یا از ابتدا وجود نداشتته استت و     می (ویژه فرزند پسر  به)م که فرزند بینی  ها می  داستان

   نتد  طاهر و ملیحته فرزنتد ندار   ،«سپرده به زمین»در داستان . برند  والدین از نبود او رنج می

    ای مترده    داشتت و در نهایتت بته داشتتن بچته       دارد که طتاهر پستری متی    و ملیحه آرزو

دهتد و    فرزنتدش را از دستت متی    پتدری  ،«تاریکی در پوتین»داستان  در. شوند  خرسند می

      مرتضتی   ،«کشتان   شتب ستهراب  »در داستتان   .کنتد   روزهایش را در گورستان ستپری متی  

طتاهر دچتار بیمتاری     ،«گیتاهی در قرنطینته  »در داستتان   .میرد  واللی است که میپسر کر

 .گیرند  کم  میسنّتی  های  وششود و پدر و مادرش برای عالج او از ر  مهلکی می
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 پوشش. 9.2.9

بته   چتادر . باشد مند داللتتواند   های داستان است که می  شخصیّتات تعلّقپوشش از دیگر 

هتتا پوشتتش   داستتان بیشتتتر دارد و در ستنّت   داللتت بتتر  پوشتتش،یکتتی از متوارد  عنتوان  

پنتاهی   ه منزلتۀ بت استت،  سنّت  که نشانۀچادر عالوه بر این. استسنّتی  های زن  شخصیّت

 نیز «شنبۀ خی   سه»در داستان  .شود  می آنهاو حصاری برای تنهایی سنّتی  شخصیّتبرای 

ات نماد واقعیّت )ن در برابر هجوم باد و بارا (که نماد پدرش است)بعد از آنکه چترش را ملیحه 

 «دیتروز  پتارۀ  خاطرات پاره»در داستان  .رود  میدهد، در چادرش فرو  از دست می (تلخ جامعه

ستنّت   زمتانی کته  . کننتد   مبارزه میها برایش   که جنگلیسنّتی  است سنّت  چادر نمادهم 

هتا را    هتای جنگلتی    نوشتته   دستت  خواهتد  می (شود  که رضاخانی می)شود و تیمور   تهدید می

 هویّتتواند داللت بر این باشد که   افتد که می  بینیم که چادر از سر ماهرخ می  ، میبسوزاند

ای داشته باشد به واقعۀ کشف   تواند اشاره  می وضع این)شود   تهدید می نوگراییبه وسیلۀ سنّتی 

ستر کتردن آن،   دوباره او برای  تالشو  (خانها در دورۀ رضا سر زن حجاب و کشیدن چادر از

 .ش داردهویّتبرای حفظ سنّتی  شخصیّتداللت بر تالش 

 آنتان ی هتویّت   شغلشان است که داللت بر بتی  به تعلّقم بیشتر مدرنهای   شخصیّتپوشش 

، «استخری پر از کابوس»کاله و فرنج ستوان در داستان : (شان به شغلشان وابسته استهویّت)دارد 

اشاره به )، روپوش و پوشش سفید «ای من  های دکمه  چشم»مانند سربازان در داستان   سطل کاله

پوشتش  . «گیتاهی در قرنطینته  » و «ستید به تونتل مرا بفر»دکتر در داستان  (روپوش سفید دکترها

 نتوگرایی داللتت بتر    هم مستتقیم اشاره دارد، گاهی  شاناینکه گاهی به شغل مدرن غیر از آنان

 .است «پارۀ دیروز خاطرات پاره»به تیمور در داستان  تعلّقمثل کراوات که م  دارد

 

 ها  کنش .9.9

یکتی  . کنند  ی ایفا میمهمّداستان نقش های داستان در معنابخشی به   شخصیّتهای   کنش

ایتن  در . مشتترک استت  هتای    کتارگیری کتنش    به، در این زمینه معنابخشی از شگردهای

داستتان انجتام   ستنّتی   های  شخصیّترا بینیم که همگی   مشترک می   چند کنش ،مجموعه

یژگی مشترکی توانند ما را به و  می هستند که مند داللتت از آن جهها   این کنش. دهند می

در  هتای مشتترکی استت کته      کتنش جزو  سیگار کشیدن  ها هدایت کنند  شخصیّتاز این 
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ایتن کتنش معمتوالً در متواقعی از     . دهنتد  میانجام سنّتی  های  شخصیّت ،ها  داستانبیشتر 

بنابراین  برد   زند که ناتوان از انجام کاری است و به نوعی پناه به سیگار می  شخص سر می

در ستنّتی   هتای   شخصتیّت تکرار دیگر کنش پر. ها دارد  شخصیّتداللت بر ناتوانی  این کار

گریته در اکثتر   . دارداست که داللت بتر نتاتوانی و عجتز آنتان     گریه کردن  ،این مجموعه

بنتابراین   دهد   کسی را از دست می شخصیّتْزمانی است که  بیشترها وجود دارد و   داستان

، «سپرده به زمتین »ملیحه در برای نمونه،  .ای از مرگ است نهنشابا مرگ همراه است و یا 

 .گران هستند  این کنشجزو  «شنبۀ خی  سه»، ملیحه در «تاریکی در پوتین»پدر طاهر در 

شغل  ،نجدی یها  در داستان. دارد آنانبخشی به   هویّتی در مهمّنیز نقش  شغل افراد

چتی از    قهتوه  گیترد    با طبیعتت قترار متی    است و گاه در پیوندسنّتی  ،سنّتی های  شخصیّت

سپرده به »: های این مجموعه وجود دارد  در ایران است که در برخی داستانسنّتی  مشاغل

هتا و تتاریخ     استت کته بتا استطوره    سنّتی  دیگر شغل ،الینقّ. «کشان  شب سهراب»، «زمین

و مربتوط بته   ستنّتی   شغلیهم زراعت . «کشان  شب سهراب»د در سیّ: گذشتگان پیوند دارد

کتار در  . انتد   به آن مشتغول  «کشان  شب سهراب»طبیعت است که مردم دهکده در داستان 

 .شود  میدیده  «گیاهی در قرنطینه»هایی مانند باغ زیتون نیز در داستان   باغ

است  آنانچوب شغلی در چهار بیشتر ،دهند  های مدرن انجام می  شخصیّتهایی که   کنش

دکتتر،   ماننتد  نتد  ا هدر گذشتته وجتود نداشتت   که هستند  یدجدی های  شغلنیز ا ه  و این شغل

 ،ها اختصاص دارد  شخصیّتگوهایی که به این و  گفت حتّی .کارشناس، ستوان، استوار، ژاندارم

مرا بفرستید بته  »در داستان  ،نمونهبرای . بر محور موضوعات مربوط به شغلشان است بیشتر

و شتان استت     دکتتر مترادی و ختانم مهتران در چهتارچوب شتغلی      گوی میان و  گفت ،«تونل

و  کنتد   شغلشتان تعیتین متی   فقط  دهندۀ آن است که نوع ارتباطشان را با دنیای بیرونْ  نشان

عالوه بر آنان  تی در بین نیست صمیمیّ. تنها دلیل برای در کنار هم بودنشان استشغل آنان 

 .اند با خودشان نیز غریبه، ای داشته باشند  انهارتباط صمیم یکدیگربا  دنتوان  اینکه نمی

 

 مکان. 2

برای نشتان دادن   نجدی. بخشی برای انسان، مکان است  هویّت مهمّاز عناصر  دیگر یکی

کنتد مکتان مشتترکی را بترای اکثتر        تأکیتد زیتادی بتر مکتان دارد و ستعی متی       ،هویّت
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کند  را از این مکان توصیف می های مشترکی  از این رو ویژگی هایش در نظر بگیرد  داستان

و در تقابل بتا   (روستا)ها را دهکده   داستانبیشتر مکان . بخشد  تمایز می ها نچنین بدا اینو 

 و در مقابتلْ دارد تری نسبت به شهر   تیدهکده همواره بافت سنّ چرا که دهد   شهر قرار می

ای   دهکتده  ،عالوه بر این. برد  تری می  و سریع بیشتربهرۀ  نوگراییشهر نسبت به روستا از 

شتود    این انتخاب موجب متی . مربوط به مناطق شمالی کشور است ،گزیند  که نجدی برمی

متورد نظترش بهترۀ     این مناطق در القای معنای ثانوی تا نجدی بتواند از طبیعت برجستۀ

گیترد و    قترار متی  سنّت  یکی از عناصر اصلی طبیعتْ ،نجدی های  در داستان. فراوانی ببرد

شتهر   ،دارد نتوگرایی ترین مکانی که داللتت بتر     عمدهدر مقابل، . شود  با آن یکی می حتّی

مرتضی بعد از  «استخری پر از کابوس»در داستان . گیرد  در تقابل با روستا قرار میاست که 

زادگتاه مرتضتی تغییترات     ،در طول این بیستت ستال  . شود  بیست سال وارد زادگاهش می

هتا، وجتود     هایی که تتازه کشتیده شتده، وجتود تیترک چتراغ        ده است  خیابانای کر  عمده

 .است نوگراییهایی از   د ماشین  همۀ اینها نشانهشهربانی، تردّ

های دیگری وجود دارد که بافت روستا یتا شتهر را تشتکیل      مکان ،در روستا و یا شهر

هتا    برختی از ایتن مکتان   . یتد مجموعته نام های زیر  توان مکان  ها را می  این مکان. دهد می

واقع در دهکتده استت   سنّتی  های  خانه از مکان  قهوه ،مثالبرای  ترند و برخی مدرن   تیسنّ

استتخری پتر از   »)هایی مانند شتهربانی    مکان ،در مقابل. ها وجود دارد  که در برخی داستان

 («یتاهی در قرنطینته  گ»)و بیمارستتان   («سپرده بته زمتین  »)رمری و درمانگاه او ژاند («کابوس

ها نیز در ایجاد فضتا و    توصیفات مربوط به هر کدام از این مکان. هستند مدرن های  مکان

استخری پتر از  »در داستان  ،برای نمونه .کنند  ی را ایفا میمهمّهوای داستان نقش  حال و

: شتود   گونه توصتیف متی   آید، این  به حساب می یمدرن انی که مکان، فضای شهرب«کابوس

« آورد  یتاد متی   هتا را بته    آنکه بوی زندان را داشته باشد، حیتاط زنتدان    حیاط شهربانی بی»

 ،های متدرن   معنا دارد که مکان   تشبیه شهربانی به زندان، داللت بر این .(9 : 937 نجدي، )

 .شود  کشد و گاهی گورستان او می  را به بند میسنّتی  همانند زندانی است که انسان

 رودخانۀ. استسنّتی  های  های مکان  ترین زیرمجموعه  از برجسته نیزای طبیعی ه  مکان

 ست که حضور پررنگتی در ها  این مکانجزو زیتون های   باغو پنبه های   باغو  های چای  باغ

 .ها دارد  ی در ایجاد فضای طبیعی داستانمهمّنقش  دارد  از این رو داستان این مجموعه
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استت،   منتد  داللتت بدین جهت شود و   ها تکرار می  که در داستان های دیگری  از مکان

های مترده    انسان هویّتمکانی است که هم بر مرگ و هم بر  ،گورستان. است «گورستان»

تتاریکی در  »و  «استخری پتر از کتابوس  » و «سپرده به زمین»های   در داستان. داللت دارد

در پیونتد بتا   را ختود   هویّتت ای اینکته  بتر سنّتی  ، گورستان مکانی است که انسان«پوتین

بدون  نوگراییْتنها جایی است که بر اثر هجوم زیرا  رود   میآنجا  به ،درگذشتگان خود بیابد

 .ماند  تغییر باقی می

 

 زمان. 5

دار کتردن زمتان و     داللتت ». در داستتان استت  معنتابخش   مهمّعنصر  ،نیز همانند مکان زمان

در  .(3  : 932 پاینتتده، ) «هتتای معنتتا در رمتتان استتت  یتتهمکتتان، روشتتی بتترای افتتزودن بتته ال

. داردستنّت   داللتت بتر   ای کته  شود  گذشتته   می« گذشته»تأکید زیادی بر  ،های نجدی  داستان

 چرا کته   شود  میسنّتی  های  ای در یاد انسان  یابد و خاطره  ها ادامه نمی  در این داستان« گذشته»

 هتای   تنها تالشتی کته انستان   . شود  کم به فراموشی سپرده می مشود و ک  ت تکرار نمیدر واقعیّ

هتای ختود را     این است که خاطره ،توانند انجام دهند  برای تکرار و تدوام گذشتۀ خود میسنّتی 

. ستت کننتدۀ ایتن معنا  ها القا  داستان بیشتردر  ، نگر  وجود خاطره و روایت گذشته. یادآوری کنند

گتویی روایتت   . شدۀ متن است  داستان پ  از نقل رخدادهای سپرینگر، روایت رخداد   گذشته»

نگر، روایت رخداد داستان پتیش از نقتل     برعک ، آینده. کند  ای در داستان رجعت می  به گذشته

 .(65: 910 ریمون کنان، )« کند  گویی روایت به آیندۀ داستان نقل می. ه استلیّرخدادهای اوّ

روایتی کوتاه و گتاه بلنتد از   و گاه شاهد شود  میه ات توجّخاطربر  ،ها  داستان بیشتردر 

با ختاطرۀ طتاهر و    «سپرده به زمین»داستان هستیم  داستان سنّتی  های  شخصیّت گذشتۀ

در . نگتر دارد   ای در ی  روز تابستانی، روایتی گذشته  ملیحه از پیدا کردن و دفن جسد بچه

                                                           
وی زمان داستتان را از سته   . ق به ژرار ژنت استهایی که دربارۀ زمان در داستان انجام شده، متعلّ  ترین پژوهش  یکی از مهمّ.  

 روایتتِ  گوید و بته ترتیتبِ    پاسخ می« چه زمانی»پرسش نظم و ترتیب، به . بسامد نظم و ترتیب، تدوام،: کرده استجنبه بررسی 
میان نظم داستتان و  های زمانی   ناهماهنگیت های مدرن    خصوص داستان ها ت به   در برخی از داستان. داستان در متن اشاره دارد
بته   (هتا   پریشی  نابهنگامی یا زمان ،به قول ژنت)میان نظم داستان و نظم متن را    ترین انواع ناهماهنگی  عمده»نظم متن وجود دارد  
ریمتون  )نامنتد    متی « نگتری   پتیش »یا « رجعت به آینده»و از دیگر سو  ،«نگری پ »یا « بازگشت به عقب»سو  رسم مألوف از ی 

 .(65: 910 کنان، 
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از گذشتتۀ  را های آلبوم، ختاطراتی    دیدن عک طاهر با  ،«پارۀ دیروز خاطرات پاره»داستان 

از دیتدگاه طتاهر    ،«گیتاهی در قرنطینته  »در داستتان  . کند  اش برای ملیحه نقل می  خانواده

 ،«مرا بفرستید به تونل»در داستان فقط . شود  روایتی از گذشته نقل می ،هنگام معاینۀ دکتر

زیرا   شود  نقل نمی (ی و خانم مهراندکتر مراد)اصلی داستان  شخصیّتدو  ای از  هیچ خاطره

خود فاصتلۀ  سنّت  های مدرن در آینده هستند که از گذشته و  نماد انسان شخصیّتْاین دو 

بنتابراین تتالش   . د یادآوری کننتد را به یاد ندارند که بتوانن آناندیگر  حتّیزیادی دارند و 

فقتط   آنتان . رستد   ی نمتی یجابه جز در ذهن  به ،در پیوند زدن گذشتهسنّتی  های  شخصیّت

ق به ایتن  ه گاهی موفّخواهند با یادآوری خاطراتشان، گذشتۀ خود را حفظ کنند که البتّ  می

 .شوند  کار هم نمی اقلّحدّ

ه و تأکیتد بتر گذشتتۀ جمعتی نیتز در      ، توجّشخصیّته به گذشتۀ فردی به غیر از توجّ

به واقعۀ تاریخی  ،«پارۀ دیروز پارهخاطرات »داستان . شود  های این مجموعه دیده می  داستان

تأکید . به اسطورۀ رستم و سهراب «کشان  شب سهراب»و داستان اشاره دارد  ها  قیام جنگلی

جمعی است که موضوع اصتلی   هویّتتأکید بر  ،در داستان اخیر (اسطوره)بر گذشتۀ جمعی 

جمعتی   هویّتاز این  (مرتضی)اصلی  شخصیّت، همین داستاندر امّا   دگیر  داستان قرار می

ال و نقّت وی ماند و تالش او برای فهمیدن پایان داستان رستم و سهراب، به مرگ   میدور 

 .شود  منجر می (دسیّ)داستان 

 

 اشیا. 6

اشتیا   برختی از ایتن  . گیترد   کم  میاشیا هم  از ،نجدی برای القای معنای اصلی داستان

بترای   .دهتد   صورت انسان را نشتان متی  که  «آینه»است  همچون انسان  هویّتگر   نمایان

طاهر برای دیدن قفلی که در پشتش قرار گرفته و  ،«گیاهی در قرنطینه»در داستان  ،نمونه

رود و با دو آینته قفتل را نگتاه      خانه می او شده است، به صندوق هویّتتبدیل به بخشی از 

که بر آن نتام و  آنجا  که در چند داستان آمده و ازدیگری است  شیء «سنگ قبر». کند  می

یتافتن   اهمّیّتت بته متوازات   . استت  هویّتگر   کنند، نمایان  د و نام پدر را ح  میتاریخ تولّ

ستنگ  . یابتد   های نجدی می  زیادی در داستان اهمّیّتهم گورستان در داستان، سنگ قبر 

تشان مرگ عاقب نوگراییهایی که در مقابل   انسان است سنّتی  های  انسان هویّتنماد  ،قبر
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 یکی دیگتر « آلبوم و عک ». ماند  روی سنگ قبر است که باقی میفقط شان هویّتاست و 

عکت  و   «پارۀ دیروز خاطرات پاره»در داستان . دهد  را نشان می هویّتی است که از اشیای

در ایتن  . کنتد   ی را در طرح داستان ایفا متی مهمّنماد محوری داستان، نقش به مثابۀ آلبوم 

خان  عک  میرآقا و دکتر حشمت و میرزا کوچ . ستها  جنگلی هویّتنماد  عک ْ ،داستان

 هویّتت  داللت دارد بر از میتان رفتتن  )شود   پاره می دست فردی خائن به نام تیمور پاره که به

 ها در جیتب پتالتو    هاین تکّسرانجام، . شود گم می (ها  صورت جنگلی)هایی از آن   هو تکّ (آنها

کته داللتت بتر    )شتود    برسد، پیدا متی  کند به دست همسرش، ماهرخ،  ت میمیرآقا که وصیّ

هستتند و از ایتن رو   سنّتی  ،برخی دیگر از اشیا .(و ادامۀ آن دارد هویّتتالش میرآقا بر حفظ 

تتاریکی در  » ی ماننتد هتای  که در داستان «سفال»شوند  همچون   و دیرینگی میسنّت  نماد

هتایی    در داستانکه  «چراغ زنبوری»  کار رفته است به «یروزپارۀ د خاطرات پاره» یا «پوتین

آمده است، در تقابل با چراغ برقی قترار   «گیاهی در قرنطینه» و «کشان  شب سهراب»مانند 

در  .دارنتد ستنّت   داللت بر طبیعتت و  نیزچوب و جن  چوبی . داردسنّت  دارد و داللت بر

جتن   به جن  چوبی در تقابتل بتا    ،طبیعی برای ترسیم فضای سنّتی ت  ،ها  داستان بیشتر

 .نیمکت چوبی، جارختی، تیرک چوبی چوبی، مانند درِ  شود  اشاره میاشیا  ی و سیمانیفلزّ

، نمایشتگر ، رایانته تیتر چتراغ، ستیم بترق،      ت مانندمدرن   یاشیا در این مجموعه،

 یه جتایگزین گااشیا  این. شوند  توصیف میسنّتی  در کنار عناصر، آهن ت  آسانسور، فلزّ

تیتر چتراغ   ، شاخۀ درخت جای بهسیم برق  هستند  مانندو طبیعت سنّتی  یاشیا برای

ستنّتی   بتا دیگتر عناصتر    یگتاه    وگل جای بهنرده ، پرنده جای بهپل ، درخت جای به

و چیرگی  نوگراییترکیب و اختالط در دوران توصیف  برای نجدی. دنشو  نشین می هم

ایتن   دهنتدۀ   نشتان  ،نمونۀ زیتر . کند  نشین می  صر مدرن همبا عنا راسنّتی  ، عناصرآن

و از میان بردن سنّت  بر نوگراییداللت بر همان اختالط و چیرگی است که  یتناسب بی

 .(1  :937 نجدي، ) «تنش توی پارکینگ، توی کیسۀ نایلنگذاش[ قو را]»: آن دارد هویّت
 

 صدا. 0

در . استت  ی ثتانوی ایجاد فضا و القتای معنتا  داستان برای  مهمّاز عناصر  دیگر صدا یکی

ستاز بته شتمار      هویّتصدا یکی از عناصر  هستند، و مند داللت، صداها های نجدی  داستان

داللتت   ،دهد و هر آنچه صدا ندارد  ش میهویّت، به نوعی خبر از داردهر آنچه صدا . یدآ  می
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شوند به   ه دارند، گاه مربوط میاشارسنّتی  هویّتصداهایی که به . بودنش دارد هویّت  بر بی

مثل صدای سماور که در تقابل با  ،سنّت و گاه به عناصر عناصر طبیعت، مانند صدای آب 

و طبیعت سنّتی  های  شخصیّتگاه که   آن .گیرند  صداهای مربوط به عناصر نوگرایی قرار می

شب »ن مرتضی در داستان مثل الل بود)دارد  آنهاشدن  هویّت  شوند، داللت بر بی  صدا می  بی

آنکته بته    جتای  بته گتاه  . («سپرده بته زمتین  »ها در داستان   صدا بودن پرنده  و بی «کشان  سهراب

برجسته و پررنگ نشتان   نوگراییْاشارۀ مستقیم شود، صداهای مربوط به سنّت  صدایی  بی

داللت بر این  شود که  گر می  نمایان نوگراییْدر برابر هیاهوی سنّت  شود و سکوت  داده می

بته گتوش   را  آناندهد،   میسنّتی  های  ای که به انسان  ساختگی هویّتبا  نوگراییدارد که 

صتدای قطتار در   )شدنشتان دارد   هویّتت   خواند که نشان از بی  می دادن و سکوت کردن فرا

ر که در چند جای داستان تکرار شده است و طتاهر و ملیحته همتواره د    «سپرده به زمین»ن اداست

 ، داللت بردارند نوگراییکه داللت بر تکرار صداهایی  .(دهنتد  سکوت به صدای آن گوش می

ستپرده بته   »صتدای قطتار در داستتان     ،نمونهبرای  .داردسنّتی  بر صداهای نوگراییغلبۀ 

. شتود   جای این داستان تکرار می ترین این صداهاست که در جایمند داللتیکی از  «زمین

بته شتنیدن ایتن صتدا     فقتط  نیتز   (طتاهر و ملیحته  )داستتان  سنّتی  های اصلی و شخصیّت

مترا  »صتداهایی کته در داستتان    . استت  نوگراییعنای تسلیم در برابر که به ماند،  خوشدل

ای کته    تشبیه این صدا به صدای موریانته ) رایانه استشنویم، مربوط به   می «بفرستید به تونل

 .(دارد نوگراییبه دست ت سنّ جود، داللت بر از بین رفتن  چوبی را می

 

 وهوا آب. 1

هماننتد  کنتد     های نجدی، به القای معنای ثانوی کم  متی   نیز در داستان وهوا آبعنصر 

سترما یکتی از   . ها به کار گرفتته شتده استت     داستانبیشتر نماد مرگ است و در که سرما 

 نتوگرایی سترمای  این امر داللت بر ایتن دارد کته   . شود  محسوب می نوگراییهای   ویژگی

در داستتان   ،بترای نمونته  . شتود   متی ستنّتی   های  شخصیّتو سنّت  گاست که موجب مر

دانستتیم    کدام از ما نمتی  هیچ»: شود  موجب مرگ میرزا میسرما  ،«پارۀ دیروز خاطرات پاره»

صورت میترزا روی بترف بیفتتد و     (اسمش چه بود؟ یادم نیست)ها  که باید روی یکی از کوه

الی استتخوان کتتف او    اش برسد و از  د از پوستین و جلیقۀ میرزا گذشته، به سینهسرما بای

. ها و واژگانی است که پربسامد است  از صفتنیز  «یخ»و  «زده یخ» .(62 :همان)« بیرون بیاید
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د و یا متانع از  نزن  آسیب میسنّتی  های  شخصیّتبرف و باد به  ، سرما وها  در برخی داستان

باد و بترف و سترما بتر استب هجتوم       ،«ریزی اسبروز »د  در داستان نشو  یم آنانحرکت 

هتای    که نمتاد مترگ استت، گتاه ویژگتی      نوگراییی سرد دوران وهوا آبغیر از  .آورند  می

با صفت سترد توصتیف    ،های مدرن و صفات و تشبیهات مربوط به عناصر مدرن  شخصیّت

 .شود  می

 

 نتیجه. 3

یوزپلنگتانی کته بتا متن     با تکیه بر مجموعه داستتان  را وتاه ن کزبان داستا ،در این جستار

ن از منظر ایتن پتژوهش، شتامل    زبان داستا. ایم کرده بررسینوشتۀ بیژن نجدی  اند  دویده

در داستتان یتاری   ثتانوی  شتود کته بته القتای معتانی        ها و شگردهایی می  نشانه عناصر و

 معنای ثانوی شود   اصلی و فرعی تقسیم می بر دو نوعثانوی معنای  ،از این نظر. رسانند  می

در  آنهتا  روابتط فرعی حاصل دیگر عناصر و نتوع   و معانی ثانوی ،داستانیۀ ما درون اصلی

 (اصتلی  معنتای ثتانوی  )یتۀ  ما درون ،این پژوهش. یۀ داستان استما درونتناسب و ارتباط با 

گتر دیگتر     که هتدایت  کردههای این مجموعه کشف و تحلیل   مشترکی را در میان داستان

ی هتویّت   و بتی  هویّتت تقابل  ، و آنْو عناصر داستان است (فرعی معانی ثانوی)ثانوی معانی 

 شتامل  هویّتت . شتود  ارجاع داده متی  نوگراییو سنّت  ه تقابلاست که در الیۀ دیگر معنا ب

 داستتان  نجتدی در مجموعته   .گیترد   قرار متی  نوگراییدر تقابل با  واست و طبیعت سنّت 

، چگونته بته غلبتۀ    این تقابتل  دهد که  نشان میدر مقابل نوگرایی، سنّت  با دفاع از ،اضرح

، جامعته  دهتد   ل متی یشکترا  جامعه هویّتکه سنّت  زوالبا انجامد و   میسنّت  بر نوگرایی

 همچوندر داستان  یعناصر گوناگون گیری  کار  بهبا این معانی  .شود می هویّتدچار بحران 

ات آن تعلّقت  ها و عناصر زیرمجموعۀ آن از قبیل نام، کنش، صفات و  امل ویژگیکه ش) شخصیّت

 به دو نتوع اغلب  ،عناصراین ی  از  هر. شود بیان می صداو  و مکان و زمان و اشیا (است

در ستنّتی   های  شخصیّتگیرند    شوند که در تقابل با هم قرار می  و مدرن تقسیم میسنّتی 

هتای متدرن     و مکاناشیا  در مقابلسنّتی  های  و مکاناشیا  و ،های مدرن  شخصیّتمقابل 

پتردازد    به نسلی میهایش   با هم در داستان آنهااین عناصر و نوع روابط راه از نجدی ... . و

از    هویّتت  ی از ایتن مهمّ بخشو ، گیرد  قرار می نوگراییشان مورد هجوم   تیسنّ هویّتکه 



 0 / های نجدی  ها و شگردهای بیان معانی ثانوی در داستان  بررسی نشانه

 
 

از میان رفتن این . شود  می یسنّت مدرن جایگزین عناصر صرعنا و در مقابلْ ،رود  دست می

 شود   و گاه به مرگ او منتهی میسنّتی  گاه به احساس جداماندگی و تنهایی انسان ،هویّت

 .های نجدی است  ون عمده در داستاندو مضم مرگ و تنهاییْ ،بنابراین
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