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چکیده
یکی از مهمّترین هدفهای پژوهش در زمینۀ متون ادبی ،دستیابی به معنای ثانوی یا ضمنی متن استت
زیرا این معنا برابر با ادبیّت متن است .معنای ثانوی ،از راه زبان و عناصر گوناگونِ مرتبط با نوع ادبی بیان
میشود که به طور کلّی و در اصطالح ،زبان آن متن نامیده میشود .در این جستتار ،در راستتای بررستی
زبان داستان کوتاه ،معانی ثانوی به دو نوعِ اصلی و فرعی دستهبندی میشود معنا یا معانی ثانوی اصتلی
که همان درونمایۀ داستان است و معانی ثانوی فرعی که از دیگر عناصتر داستتان بته دستت متیآیتد
بنابراین هر عنصری را که در داستان در ارتباط با درونمایۀ آن داللتمند میگردد ،متیتتوان بته عنتوان
بخشی از زبان داستان کوتاه بررسی کرد .طبق این روش و از این منظر ،در مقالۀ حاضر ،مجموعه داستان
یوزپلنگانی که با من دویدهاند اثر بیژن نجدی بررسی شده است .معانی ثانوی اصلی یا درونمایۀ مشترک
این داستانها ،عبارت است از تقابل هویّت و بیهویّتی در قالب تقابل سنّت و نوگرایی ،که از راه شگردها
و عناصر گوناگون داستان بیان میشود.
واژههای کلیدی :بیژن نجدی ،نشانه ،معانی ثانوی ،تقابل سنّت و نوگرایی ،بحران هویّت.

 .رایانامۀ نویسندۀ مسئول:

alinoorizahra@yahoo.com
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 .مقدّمه
موضوع این پژوهش ،بررسی زبان داستان کوتاه با تکیه بر داستانهای بیژن نجدی است.
زبان در این کاربرد ،در مفهوم عامّ آن به کار میرود که شامل هر نوع نشتانه و عنصتری
است که خواننده را به معنای ضمنی و ثانوی متن رهنمون میشود چرا که مراد از ادبیّتتِ
متن ،سازِکارهای بیان و القای معانی ثانوی در آن است .بررسی ایتن ستازِکارها ،موضتوع
اصلی بالغت 2است .در این پژوهش ،معانی ثانوی در مفهوم وسیعتری بته کتار متیرود
معنای ثانوی یا ضمنی «به تداعیهای اجتماعی ت فرهنگی و شخصی (ایدئولوژیکی ،عاطفی

و )...نشانه اشاره دارد .عواملی چون طبقه ،سنّ ،جنسیّت ،و تعلّق قومی و نژادی مخاطب و
مشابه آن در شکلگیری معانی ضمنی دخالت دارند» (سجودی .)01 : 910 ،از این رو ،معنای
ثانوی «حاصل برهمکنش بین الیههای متنی ،دانش پیشتین ،رمزگتانهتا ،رمزگتانهتای
فرعی و ...است ،و لذا هر نشانهای ت زبانی یا غیر زبانی ت در یت

کتنش ارتبتاطی ،در دل

نظام پیچیدهای از عوامل متعامل ،معنی پیدا میکند» (همان.)252 :
از منظر این پژوهش ،زبان داستان کوتاه به معانی ثانویای ارجاع دارد کته از رهگتذر
امکانات و عناصر گوناگون حاصل میشود ،و این جستار به بررسی این امکانات و عناصتر
در یکی از مجموعه داستانهای بیژن نجدی (یوزپلنگانی که با متن دویتدهانتد) متیپتردازد.
بررسی حاضر مبتنی بر این نظریّه است که معنای ثانوی در داستان بته دو دستته تقستیم
میشود :معنای ثانوی اصلی و معنای ثانوی فرعی معتانی ثتانوی اصتلی داستتان همتان
درونمایۀ داستان است ،و معانی ثانوی فرعی ،از دیگر عناصر داستتان حاصتل متیشتود.
«درونمایه یا مضمون یا تم ،فکر اصلی و مسلّط در هر اثر ادبی است ،خطّ یا رشتهای کته
در خالل اثر کشیده میشود و عناصر آن را به یکدیگر پیونتد متیزنتد» (میرصتادقی: 911 ،

 .) 20بنابراین ،معنای ثانوی اصلی (درونمایه) هدایتکنندۀ معتانی ثتانوی فرعتی داستتان
 .از این منظر نهتنها زبان داستان ،بلکه زبان دیگر انواع ادبی را میتوان بررسی کترد .شتفیعی کتدکنی ( )25 : 932در بررستی
زبان نثر صوفیه به این مفهوم از زبان اشاره میکند« :ما در اینجا زبان را در مفهوم عامّ آن به کار میگیریم که هر نوع نشانی
است از حرکات سیمایی گرفته تا تغییر رنگِ چهره و خاموشی و خنده و گریه و رقص و ...همتۀ اینهتا در نظرگتاه سوستور و
نشانهشناسی امروز ،مصادیقِ زبان اند».
2

« .در علم معانی ،از جمالتی که بدون قرینۀ لفظی در معنای خود به کار نمیروند بحث میشود و به این لحاظ بته ایتن علتم،
علم معانی میگویند زیرا از معانی ثانوی جمالت بحث میکند» (شمیسا.) 9 : 912 ،
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است .اگر درونمایه را هستۀ متن بنامیم ،معانی ثانوی فرعی دیگر را که زیرمجموعۀ هتر
ی

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

با درونمایۀ متعدّد روبهرو هستیم که در ارتباط با هتم الیتههتای اصتلی معنتا را در یت
داستان تشکیل میدهند .گاهی نیز درونمایۀ مشترکی را در چند داستان از ی

مجموعه

میتوان یافت و عناصر داستانهای آن مجموعه را در ارتباط با هم و به صورت ی

کتلّ

در نظر گرفت .در این حالت معموالً با الیههایی از معنای ثانوی اصلی سروکار داریتم کته

در ارتباط با هم عمل میکنند .این نوشته ،به مجموعته داستتان یوزپلنگتانی کته بتا متن
دویدهاند نوشتۀ بیژن نجدی ،از این منظر میپردازد .سب داستانهتای ایتن مجموعته را
میتوان مدرن خواند زیرا از مهمّترین ویژگی سبکی داستان نجدی ،زبان شاعرانۀ اوست.
این مشخّصه در داستانهای مدرن برجسته و پررنگ است از این رو داستان مدرنیستی را
«داستان شاعرانه» یا «غنایی» نامیدهاند (پاینده.)95 : 911 ،
از مهمّترین پژوهشهایی که در زمینۀ داستانهای کوتاه مدرن ایرانی انجام شده ،جلد
دوم کتاب داستان کوتاه در ایران (داستانهای مدرن) از حسین پاینده است .در زمینتۀ نقتد
داستانهای بیژن نجدی نیز پژوهشهای مختلفی انجام شده است از جمله :مقالۀ «اسباب
صور و ابهام در داستانهای بیژن نجدی» (صدّیقی« ،) 67- 29 : 911 ،بررسی عناصر جهان
متن بر اساس رویکرد بوطیقای شناختی در یوزپلنگانی که با من دویدهاند اثر بیژن نجدی»
(صادقی اصفهانی« ،) 02- 29 : 913 ،ذهن و جریان آن در داستانهای بیژن نجدی» (رستمی
و کشاورز ،) 91- 5 : 913 ،و مقاالت و پایاننامههای متعتدّد دیگتر کته بته طتور کلّتی از
دیدگاه و رویکردی متفاوت از پژوهش حاضر ،به داستانهای نجدی پرداختهاند.
مبنای تحقیق پیش رو ،درونمایۀ مشترکی است که از بررسی ده داستان این مجموعه
به دست آمده است .این درونمایه که این ده داستان را با یکدیگر پیوند میزنتد ،عبتارت
است از هویّت و تقابل میان حفظ هویّت و از دست دادن آن .هویّت ،یکی از مفاهیم مهمّ
در مطالعات فرهنگی ،انسانشناسی ،روانشناسی ،جامعهشناستی استت و شتامل دو جنبتۀ
اصلی و به ظاهر متناقض میشود :یکی همسانی و یکنواختی مطلتق و دوم تمتایز کته از
ثبات و تدوام در طول زمان حاصل میشود .از دیتدگاه نظریّتهپتردازان علتوم اجتمتاعی ،
« .پرچمدار نظریّ ۀ هویت اجتماعی ،جرج هربرت مید است که فرایند دستیابی فرد به احساس و برداشتی کامتل از خویشتتن را
بررسی میکند» (گلمحمّدی.)229 : 91 ،
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هویّت فردی در ارتباط با هویّت اجتماعی حاصل میشود .هر طبقته و هتر جامعته ،بترای
هویّت یافتن ،منابعی دارد که مهمّترین آنها عبارتاند از :مکان و فضتا ،زمتان و فرهنتگ.
کارکرد سرزمین و مکان در زمینۀ هویّتبخشی عبارت استت از :ایجتاد تمتایز (بته منظتور
داشتن مرز) ،ثبات و پایداری و انسجام و همبستگی (گلمحمّدی.)297 : 91 ،
زمان و فرهنگ از دیگر منابع هویّتسازند .از آنجا که تدوام از مهمّترین عناصر هویّت
است ،زمان اهمّیّت ویژهای در این رابطه پیدا میکند و شکلگیری فرهنگ نیز وابسته بته
زمان است چرا که فرهنگ «مجموعۀ ذهنی و روانی مشترکی است که در گذشتۀ تاریخی
شکل گرفته و طیّ فرایند جامعهپذیری به نسلهای بعدی منتقل گردیده و نسلهای نوین
آن را به عنوان میراث گذشته به ارث بردهانتد» (ابوالحستنی .) 6 : 910 ،ایتن مجموعته کته
ارزشهای ی جامعه را تشکیل میدهد ،از مؤلّفههای اصلی هویّت ملّی به شمار میآید.
مهمّترین و عمدهترین مقولهای که بیژن نجدی در قالب هویّت در داستانهایش ارائه
میدهد ،سنّت است سنّت در مقابتل نتوگرایی (مدرنیتته) ،و ایتن تقابتل الیتۀ دیگتری از
درونمایۀ داستان (معنای ثانوی اصلی) را تشکیل میدهد.
یکی از مسائل مهمّ در ارتباط با هویّت ،بحران هویّت است که عامل اصلیاش ظهتور
نوگرایی و فرایند جهانی شدن 2است هویّت در دوران نوگرایی ،برخالف سنّت ،متکثّتر و
سیّال میشود .نوگرایی به واسطۀ صنعت ،نهتنها عناصر فکتری و فرهنگتی ،بلکته شتکل
مادّی زندگی سنّتی را با تغییرات زیادی مواجه میکند .در داستتانهتای نجتدی ،طبیعتت
یکی از عناصر مهمّ هویّت سنّتی است .در جوامع سنّتی ،طبیعت دستتنختورده جزئتی از
هویّت سنّتی است ،امّا در دوران نوگرایی ،طبیعت دیگر کیفیّت مستتقلّ ختود را از دستت
میدهد ،اجتماعی و یا نابود میشتود« .بنتابراین ،دنیتای واقعتاً طبیعتی فقتط بته صتورت
روستاها یا دنیای وحش موجودیّت خود را حفظ میکند» (گیدنز.)292 : 932 ،
واکنشهای جوامع سنّتی برای حفظ هویّت ختود در رویتارویی بتا نتوگرایی و فراینتد
جهانی شدن« ،خاصّگرایی فرهنگی» نامیده میشود که شامل ویژگیهتای مشتترکِ زیتر
« .مدرنیته ،مجموعهای است فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فلسفی که از حدود سدۀ پانزدهم ت و بهتر بگویم ،از زمان
پیدایش نجوم جدید ،اختراع چاپ و کشف امریکا ت تا امروز ،یا چند دهۀ پیش ادامه یافته است» (احمدی.)3 : 913 ،
2
« .فرایند جهانی شدن ،به فشردن ،گستردن و تعمیق زمان ت مکان برای مردم سراسر جهان دست میزند و بدین ترتیتب ،بته
خلق برخی شرایط برای ی جامعۀ جهانی میپردازد» (احمدی.) 6 : 91 ،
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میشوند . :ضدّیّت با فرایند جهانی شدن و نفی آن  .2تأکید بر مکان و محلّ و سرزمین
معیّن  .9تأکید بر تمایز و تفاوت و شفّاف کردن مرزها و زدودن ابهام  .2تأکید بتر تتدوام
زمانی و پیوند گذشته به حال و آینده ،بازسازی روایت تاریخی خاصّ و تأکیتد بتر گذشتتۀ
مشترک  .5نسبیّتستیزی و تأکید بر مطلقگرایی  .6نفی هر گونه آمیتزش و اختتالط و
تأکید بر خلوص و امر ناب  .0جماعتگرایی کته در تقابتل بتا فردگرایتی نتوگرایی قترار
میگیرد (گلمحمّدی.)262-256 : 91 ،

در داستانهای این مجموعه ،معناهای ثانوی که الیتههتای مربتوط بته درونمایته را
میسازد ،به خاصّگرایی فرهنگی اشاره دارد .از جمله ضدّیّت با نوگرایی که بتا استتفاده از
شگردهای مختلف بیان میشود ،تأکید بر مکان معیّن (روستتاهای شتمال کشتور) و همتراه
ساختن سنّت و طبیعت ،از راه تشبیه و حتّی یکی دانستن آن دو .نجدی در داستانهتایش
به نسلی میپردازد که هویّت سنّتیشان مورد هجوم نوگرایی قرار میگیرد و سرنوشتشتان
به تسلیم و یا مرگ منجر میشود .در ادامه ،عناصر هویّتساز سنّتی ،عناصتر نتوگرایی ،و
تقابل آن دو را با هم بررسی کردهایم.
 .2بررسی
هویّت سنّتی شامل معانی ثانوی فرعیای است که در خدمت معنای ثانوی اصلی داستتان
قرار میگیرند این معانی عبارتاند از :کهنگی ،قدمت ،پیوند و یکی بودن با طبیعت ،پیری،
ناآگاهی ،ناتوانی و ضعف ،تسلیم ،مرگ .معانی ثانوی فرعیای نیز که جزو ویژگی نوگرایی
قرار میگیرد ،عبارتاند از :بیهویّتی ،سردی ،ویرانگری ،بیثباتی ،ناپیوستگی ،و تکثّتر .در
زیر به بررسی شگردهای بیان معانی ثانوی گفتهشده ،ذیل عناصر داستان ،میپردازیم.
 .9شخصیّت
مهمّترین عنصر منتقلکنندۀ درونمایه و مهمّترین عامل طترح داستتان ،شخصتیّت داستتانی
است .تقریباً تمام داستان در گسترش طرح و ارائۀ درونمایته از ایتن عنصتر بهتره متیجویتد
(یونسی .)99 : 912 ،در این مجموعه ،بیشتتر شخصتیّتهتای اصتلی داستتان ،شخصتیّتهتای
سنّتیاند کته داللتت بتر تمرکتز درونمایتۀ داستتان بتر هویّتت ستنّتی دارد .از طترف دیگتر
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شخصیّتهای متعدّدی در داستانهای این مجموعه هستند که یا مردهاند و یا فرجام کارشتان
مرگ است .مرگ این شخصیّتها که جزو شخصیّتهای سنّتیاند ،به دست انسانهای متدرن
و یا دیگر عناصر نوگرایی صورت میگیرد که داللت بر از میان رفتن هویّت سنّتی دارد.
 . .9صفات و مشخّصات
صفات و مشخّصات شخصیّتهای داستان ،یکی از شتگردهای القتای معنتای ثتانوی یتا
درونمایۀ داستان است.
. .9

 .نام

نام ،جزو مشخّصاتی است که به هویّت اشاره دارد .شخصیّتهای سنّتی در داستان ،نامهتا
و القاب سنّتی دارند .برخی از آنها با اسطوره پیونتد دارنتد (ستیاوش) و برختی بتا طبیعتت
(مارجان ،که در داستان اینگونه اشاره به معنای آن میشود :مادری عزیزتر از زمتین و زیتتون) و
برخی به قدمت اشاره دارند (پدربزرگ و پیرمرد و پیرزن) که همۀ آنها زیرمجموعۀ سنّت قرار
میگیرند .برخی نامها نیز در بیشتر داستانها تکرار میشوند و متعلّق بته شخصتیّتهتای
اصلی هستند مانند ملیحه («سپرده به زمین»« ،خاطرات پارهپارۀ دیتروز»« ،ستهشتنبۀ ختی »)،
طاهر («سپرده به زمین»« ،تاریکی در پوتین»« ،خاطرات پارهپارۀ دیتروز»« ،گیتاهی در قرنطینته»)،
مرتضی («استخری پر از کابوس»« ،شب سهرابکشان»« ،مرا بفرستید به تونل») .تکراری بتودن
نامها ،میتواند داللت بر یکسان بودن سرنوشت شخصیّتهای سنّتی داشته باشد.
برای نامیدن شخصیّتهای مدرن هم شگردهایی به کار میرود که داللت بتر فرعتی
بودن و یا بیهویّتی آنها دارد برای نمونه ،بهجای نام کوچ آنان ،نام خانوادگیشان ذکر
شده است که داللت بر فرعی بودن و یا فاصله و رسمیّت دارد دکتتر یتاوری («ستپرده بته
زمین») ،و دکتر مرادی و خانم مهران («مرا بفرستید به تونل») .گاهی اوقات نامی کته بترای
آنها انتخاب میشود ،لقبی است که وابسته به شغلشان است و این امر داللت بر ایتن دارد
که افراد هویّت خودشان را به واسطۀ شغلشان به دست میآورند و این شغلها هم بیشتتر
شغلهای مدرن هستند مانند ستوان ،استتوار ،پاستبان («استتخری پتر از کتابوس») ،دکتتر
(«سپرده به زمین»« ،مرا بفرستید به تونل»« ،گیاهی در قرنطینه») .گاهی هم صفتی بهجای اسم
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میآید که نشاندهندۀ شغل شخصیّت است مثل مرد سفید پوش در داستتان «گیتاهی در
قرنطینه» .نداشتن نام نیز به معنای از دست دادن هویّت استت بترای نمونته ،در داستتان
«سپرده به زمین» ،طاهر و ملیحه قصد دارند بترای بچتهای کته جستدش را پیتدا و دفتن
کردهاند ،نامی انتخاب کنند ،امّا موفق نمیشوند این امر داللت بتر ایتن دارد کته نستل و
هویّت سنّتی آنان نمیتواند دوام یابد.
 .2. .9ویژگیهای جسمانی
نجدی به شخصیّتهای سنّتی داستانهایش ویژگیهای جسمانی مشترکی میبخشد و با
این شیوه ،هویّت سنّتی آنان را در داستان شکل میدهد .پیر بودن ،یکی از این ویژگیهای
مشترک است بیشتر شخصیّتهتای ستنّتی داستتان پیرنتد (کته از ایتن طریتق بتا برختی
شخصیّتهای مدرن که جوان هستند در تقابل قرار میگیرند) .پیر بودن شخصیّتها ،عالوه بر
اینکه به سنّتی بودن و قدمت داللت دارد ،بر ناتوان بودن و ضتعف آنتان داللتت دارد .در
مقابل ،به جوان بودن انسانهای متدرن هتم اشتاره متیشتود بترای نمونته ،در داستتان
«خاطرات پارهپارۀ دیروز» ،تیمورْ شخصیّتی مدرن و جوان توصیف میشود که در تقابل بتا
میرآقا که پیر است ،قرار میگیرد (میرآقا یکی از جنگلیهاست کته بتا خیانتت تیمتور از ادامتۀ
مبارزات خود برضدّ ستم رضاشاهی بازمیماند) .الغر بودن که از دیگر خصوصیّات پرتکترار و
برجستۀ شخصیّتهای سنّتی است ،داللت بتر ضتعف و نتاتوانی جستمیشتان در مقابتل
نوگرایی دارد طاهر و ملیحه در «سپرده به زمین» ،پدر طاهر در «تاریکی در پوتین» ،ملیحه
در «سه شنبۀ خی » ،طاهر در «گیاهی در قرنطینه» شخصیّتهایی هستتند کته بته الغتر
بودنشان اشاره میشود .برخی از شخصیّتهای سنّتی ،بیمارند که نشتان از نتاتوان شتدن
انسانهای سنّتی دارد برای نمونه ،طاهر در داستان «سپرده بته زمتین» ،بیمتاری واریت
دارد .ملیحه در همین داستان قرص متیختورد (کته نشتان از بیمتاری او دارد) .حتاج ختانم
(ماهرخ) در «خاطرات پارهپارۀ دیروز» ،دچار بیماری سرطان میشود .طتاهر در «گیتاهی در
قرنطینه» گرفتار بیماری پوستی میشود که پسوریازی یا داءالصّدف خوانده میشود.
 .2.9متعلّقات
یکی از مواردی که در هویّتبخشی انسانْ نقتش مهمّتی دارد ،مالکیّتت و تعلّقتات متادّی
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اوست از جمله مهمّترین دارایی انسان کته در هویّتتبخشتی نقتش مهمّتی دارد ،جستم
(اعضای بدن) و فرزند است.
 . .2.9اعضای بدن
مهمّترین عضو بدن که هویّت شخص را از دیگران متمایز میسازد ،چهره و صورت است.
این عضو در اکثر داستانهای نجدی به کار رفته استت و بستامد زیتادی دارد از ایتن رو
نقش مهمّی در معناسازی بته عهتده دارد .یکتی از ویژگتیهتای مهمّتی کته از صتورت
شخصیّتهای سنّتی توصیف میشود ،پیری آن است و دومین ویژگی مهمّ از صورت آنان،
این است که مورد حمله قرار میگیرد و یا بر زمین میافتد و یا آسیب میبیند .همتۀ ایتن
ویژگیها به این معنا داللت دارد که هویّت سنّتی و طبیعی در خطر زوال و از بتین رفتتن
است .برای نمونه ،در داستان «روز اسبریزی» ،صورت اسب بارها مورد حمله (شلّاق پاکار و
باد و سرما) قرار میگیرد و فقط دستان آسیه (که با طبیعت یکی است) تکیهگاه و نوازشگتر
صورت اسب است .در پایان داستان نیز اسب با صورتش بتر زمتین و سترما (نمتاد مترگ)
میافتد .در داستان «خاطرات پارهپارۀ دیروز» هم صورت میرزا کوچت ختان جنگلتی روی
برف و سرما میافتد و عک های صورت جنگلیها یا پارهپاره و گم و پنهان میشود و یتا
سوزانده و پراکنده میشود که داللت بر از بین رفتن هویّت آنان دارد.
 .2.2.9فرزند
فرزندْ مهمّترین دارایی و یکی از عناصر مهمّ هویّتبخشی و همچنین ادامۀ نتام و هویّتت
انسان محسوب میشود .از آنجا که ما در این مجموعه با بحران هویّت مواجهیم ،در بیشتر
داستانها میبینیم که فرزند (بهویژه فرزند پسر) میمیرد و یا از ابتدا وجود نداشتته استت و
والدین از نبود او رنج میبرند .در داستان «سپرده به زمین» ،طاهر و ملیحته فرزنتد ندارنتد
و ملیحه آرزو دارد که طتاهر پستری متیداشتت و در نهایتت بته داشتتن بچتهای مترده
خرسند میشوند .در داستان «تاریکی در پوتین» ،پتدری فرزنتدش را از دستت متیدهتد و
روزهایش را در گورستان ستپری متیکنتد .در داستتان «شتب ستهرابکشتان» ،مرتضتی
پسر کرواللی است که میمیرد .در داستتان «گیتاهی در قرنطینته» ،طتاهر دچتار بیمتاری
مهلکی میشود و پدر و مادرش برای عالج او از روشهای سنّتی کم میگیرند.
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 .9.2.9پوشش
پوشش از دیگر تعلّقات شخصیّتهای داستان است که میتواند داللتمند باشد .چتادر بته
عنتوان یکتتی از متوارد پوشتتش ،داللتت بتتر ستنّت دارد و در بیشتتتر داستتانهتتا پوشتتش
شخصیّتهای زن سنّتی است .چادر عالوه بر اینکه نشانۀ سنّت استت ،بته منزلتۀ پنتاهی
برای شخصیّت سنّتی و حصاری برای تنهایی آنها میشود .در داستان «سهشنبۀ خی » نیز
ملیحه بعد از آنکه چترش را (که نماد پدرش است) در برابر هجوم باد و باران (نماد واقعیّتات

تلخ جامعه) از دست میدهد ،در چادرش فرومیرود .در داستان «خاطرات پارهپتارۀ دیتروز»
هم چادر نماد سنّت است سنّتی که جنگلیها برایش مبارزه میکننتد .زمتانی کته ستنّت
تهدید میشود و تیمور (که رضاخانی میشود) میخواهتد دستتنوشتتههتای جنگلتیهتا را
بسوزاند ،میبینیم که چادر از سر ماهرخ میافتد که میتواند داللت بر این باشد که هویّت
سنّتی به وسیلۀ نوگرایی تهدید میشود (این وضع میتواند اشارهای داشته باشد به واقعۀ کشف

حجاب و کشیدن چادر از سر زنها در دورۀ رضاخان) و تالش او برای دوباره ستر کتردن آن،
داللت بر تالش شخصیّت سنّتی برای حفظ هویّتش دارد.
پوشش شخصیّتهای مدرن بیشتر متعلّق به شغلشان است که داللت بر بتیهتویّتی آنتان
دارد (هویّتشان به شغلشان وابسته است) :کاله و فرنج ستوان در داستان «استخری پر از کابوس»،
کاله سطلمانند سربازان در داستان «چشمهای دکمهای من» ،روپوش و پوشش سفید (اشاره به

روپوش سفید دکترها) دکتر در داستان «مرا بفرستید به تونتل» و «گیتاهی در قرنطینته» .پوشتش
آنان غیر از اینکه گاهی به شغل مدرنشان اشاره دارد ،گاهی هم مستتقیم داللتت بتر نتوگرایی
دارد مثل کراوات که متعلّق به تیمور در داستان «خاطرات پارهپارۀ دیروز» است.
 .9.9کنشها
کنشهای شخصیّتهای داستان در معنابخشی به داستان نقش مهمّی ایفا میکنند .یکتی
از شگردهای معنابخشی در این زمینه ،بهکتارگیری کتنشهتای مشتترک استت .در ایتن
مجموعه ،چند کنش مشترک میبینیم که همگی را شخصیّتهای ستنّتی داستتان انجتام
میدهند .این کنشها از آن جهت داللتمند هستند که میتوانند ما را به ویژگی مشترکی
از این شخصیّتها هدایت کنند سیگار کشیدن جزو کتنشهتای مشتترکی استت کته در
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بیشتر داستانها ،شخصیّتهای سنّتی انجام میدهنتد .ایتن کتنش معمتوالً در متواقعی از
شخص سر میزند که ناتوان از انجام کاری است و به نوعی پناه به سیگار میبرد بنابراین
این کار داللت بر ناتوانی شخصیّتها دارد .دیگر کنش پرتکرار شخصتیّتهتای ستنّتی در
این مجموعه ،گریه کردن است که داللت بتر نتاتوانی و عجتز آنتان دارد .گریته در اکثتر
داستانها وجود دارد و بیشتر زمانی است که شخصیّتْ کسی را از دست میدهد بنتابراین
با مرگ همراه است و یا نشانهای از مرگ است .برای نمونه ،ملیحه در «سپرده به زمتین»،
پدر طاهر در «تاریکی در پوتین» ،ملیحه در «سهشنبۀ خی » جزو این کنشگران هستند.
شغل افراد نیز نقش مهمّی در هویّتبخشی به آنان دارد .در داستانهای نجدی ،شغل
شخصیّتهای سنّتی ،سنّتی است و گاه در پیوند با طبیعتت قترار متیگیترد قهتوهچتی از
مشاغل سنّتی در ایران است که در برخی داستانهای این مجموعه وجود دارد« :سپرده به
زمین»« ،شب سهرابکشان» .نقّالی ،دیگر شغل سنّتی استت کته بتا استطورههتا و تتاریخ
گذشتگان پیوند دارد :سیّد در «شب سهرابکشان» .زراعت هم شغلی ستنّتی و مربتوط بته
طبیعت است که مردم دهکده در داستان «شب سهرابکشان» به آن مشتغولانتد .کتار در
باغهایی مانند باغ زیتون نیز در داستان «گیاهی در قرنطینه» دیده میشود.
کنشهایی که شخصیّتهای مدرن انجام میدهند ،بیشتر در چهارچوب شغلی آنان است
و این شغلها نیز شغلهای جدیدی هستند که در گذشتته وجتود نداشتتهانتد ماننتد دکتتر،
کارشناس ،ستوان ،استوار ،ژاندارم .حتّی گفتوگوهایی که به این شخصیّتها اختصاص دارد،
بیشتر بر محور موضوعات مربوط به شغلشان است .برای نمونه ،در داستان «مرا بفرستید بته
تونل» ،گفتوگوی میان دکتتر مترادی و ختانم مهتران در چهتارچوب شتغلیشتان استت و
نشاندهندۀ آن است که نوع ارتباطشان را با دنیای بیرونْ فقط شغلشتان تعیتین متیکنتد و
شغل آنان تنها دلیل برای در کنار هم بودنشان است .صمیمیّتی در بین نیست آنان عالوه بر
اینکه نمیتوانند با یکدیگر ارتباط صمیمانهای داشته باشند ،با خودشان نیز غریبهاند.
 .2مکان
یکی دیگر از عناصر مهمّ هویّتبخشی برای انسان ،مکان است .نجدی برای نشتان دادن
هویّت ،تأکیتد زیتادی بتر مکتان دارد و ستعی متیکنتد مکتان مشتترکی را بترای اکثتر
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داستانهایش در نظر بگیرد از این رو ویژگیهای مشترکی را از این مکان توصیف میکند
و اینچنین بدانها تمایز میبخشد .مکان بیشتر داستانها را دهکده (روستا) و در تقابل بتا
شهر قرار میدهد چرا که دهکده همواره بافت سنّتیتری نسبت به شهر دارد و در مقابتلْ
شهر نسبت به روستا از نوگرایی بهرۀ بیشتر و سریعتری میبرد .عالوه بر این ،دهکتدهای
که نجدی برمیگزیند ،مربوط به مناطق شمالی کشور است .این انتخاب موجب متیشتود
تا نجدی بتواند از طبیعت برجستۀ این مناطق در القای معنای ثانوی متورد نظترش بهترۀ
فراوانی ببرد .در داستانهای نجدی ،طبیعتْ یکی از عناصر اصلی سنّت قترار متیگیترد و
حتّی با آن یکی میشود .در مقابل ،عمدهترین مکانی که داللتت بتر نتوگرایی دارد ،شتهر
است که در تقابل با روستا قرار میگیرد .در داستان «استخری پر از کابوس» مرتضی بعد از
بیست سال وارد زادگاهش میشود .در طول این بیستت ستال ،زادگتاه مرتضتی تغییترات
عمدهای کرده است خیابانهایی که تتازه کشتیده شتده ،وجتود تیترک چتراغهتا ،وجتود
شهربانی ،تردّد ماشین همۀ اینها نشانههایی از نوگرایی است.
در روستا و یا شهر ،مکان های دیگری وجود دارد که بافت روستا یتا شتهر را تشتکیل
میدهد .این مکانها را میتوان مکانهای زیرمجموعته نامیتد .برختی از ایتن مکتانهتا
سنّتیترند و برخی مدرن برای مثال ،قهوهخانه از مکانهای سنّتی واقع در دهکتده استت
که در برخی داستانها وجود دارد .در مقابل ،مکانهایی مانند شتهربانی («استتخری پتر از
کابوس») و ژاندارمری و درمانگاه («سپرده بته زمتین») و بیمارستتان («گیتاهی در قرنطینته»)

مکانهای مدرن هستند .توصیفات مربوط به هر کدام از این مکانها نیز در ایجاد فضتا و
حال و هوای داستان نقش مهمّی را ایفا میکنند .برای نمونه ،در داستان «استخری پتر از
کابوس» ،فضای شهربانی که مکان مدرنی به حساب میآید ،اینگونه توصتیف متیشتود:
«حیاط شهربانی بیآنکه بوی زندان را داشته باشد ،حیتاط زنتدانهتا را بته یتاد متیآورد»
(نجدي .) 9 : 937 ،تشبیه شهربانی به زندان ،داللت بر این معنا دارد که مکانهای متدرن،
همانند زندانی است که انسان سنّتی را به بند میکشد و گاهی گورستان او میشود.
مکانهای طبیعی نیز از برجستهترین زیرمجموعههای مکانهای سنّتی است .رودخانۀ
باغهای چای و باغهای پنبه و باغهای زیتون جزو این مکانهاست که حضور پررنگتی در
داستان این مجموعه دارد از این رو نقش مهمّی در ایجاد فضای طبیعی داستانها دارد.
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از مکانهای دیگری که در داستانها تکرار میشود و بدین جهت داللتتمنتد استت،
«گورستان» است .گورستان ،مکانی است که هم بر مرگ و هم بر هویّت انسانهای مترده
داللت دارد .در داستانهای «سپرده به زمین» و «استخری پتر از کتابوس» و «تتاریکی در
پوتین» ،گورستان مکانی است که انسان سنّتی بترای اینکته هویّتت ختود را در پیونتد بتا
درگذشتگان خود بیابد ،به آنجا میرود زیرا تنها جایی است که بر اثر هجوم نوگراییْ بدون
تغییر باقی میماند.
 .5زمان
زمان نیز همانند مکان ،عنصر مهمّ معنتابخش در داستتان استت« .داللتتدار کتردن زمتان و
مکتتان ،روشتتی بتترای افتتزودن بتته الیتتههتتای معنتتا در رمتتان استتت» (پاینتتده .) 3 : 932 ،در
داستانهای نجدی ،تأکید زیادی بر «گذشته» میشود گذشتتهای کته داللتت بتر ستنّت دارد.
«گذشته» در این داستانها ادامه نمییابد و خاطرهای در یاد انسانهای سنّتی میشود چرا کته
در واقعیّت تکرار نمیشود و کمکم به فراموشی سپرده میشود .تنها تالشتی کته انستانهتای
سنّتی برای تکرار و تدوام گذشتۀ خود میتوانند انجام دهند ،این است که خاطرههتای ختود را
یادآوری کنند .وجود خاطره و روایت گذشتهنگر  ،در بیشتر داستانها القاکننتدۀ ایتن معناستت.
«گذشتهنگر ،روایت رخداد داستان پ

از نقل رخدادهای سپریشدۀ متن است .گتویی روایتت

به گذشتهای در داستان رجعت میکند .برعک  ،آیندهنگر ،روایت رخداد داستان پتیش از نقتل
رخدادهای اوّلیّه است .گویی روایت به آیندۀ داستان نقل میکند» (ریمون کنان.)65 : 910 ،
در بیشتر داستانها ،بر خاطرات توجّه میشود و گاه شاهد روایتی کوتاه و گتاه بلنتد از
گذشتۀ شخصیّتهای سنّتی داستان هستیم داستان «سپرده به زمین» با ختاطرۀ طتاهر و
ملیحه از پیدا کردن و دفن جسد بچهای در ی

روز تابستانی ،روایتی گذشتهنگتر دارد .در

 .یکی از مهمّترین پژوهشهایی که دربارۀ زمان در داستان انجام شده ،متعلّق به ژرار ژنت است .وی زمان داستتان را از سته
جنبه بررسی کرده است :نظم و ترتیب ،تدوام ،بسامد .نظم و ترتیب ،به پرسش «چه زمانی» پاسخ میگوید و بته ترتیتبِ روایتتِ
داستان در متن اشاره دارد .در برخی از داستانها ت بهخصوص داستانهای مدرن ت ناهماهنگیهای زمانی میان نظم داستتان و
نظم متن وجود دارد «عمدهترین انواع ناهماهنگی میان نظم داستان و نظم متن را (به قول ژنت ،نابهنگامی یا زمانپریشیهتا) بته
رسم مألوف از ی سو «بازگشت به عقب» یا «پ نگری» ،و از دیگر سو «رجعت به آینده» یا «پتیشنگتری» متینامنتد (ریمتون
کنان.)65 : 910 ،
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داستان «خاطرات پارهپارۀ دیروز» ،طاهر با دیدن عک های آلبوم ،ختاطراتی را از گذشتتۀ
خانوادهاش برای ملیحه نقل میکند .در داستتان «گیتاهی در قرنطینته» ،از دیتدگاه طتاهر
هنگام معاینۀ دکتر ،روایتی از گذشته نقل میشود .فقط در داستان «مرا بفرستید به تونل»،
هیچ خاطرهای از دو شخصیّت اصلی داستان (دکتر مرادی و خانم مهران) نقل نمیشود زیرا
این دو شخصیّتْ نماد انسانهای مدرن در آینده هستند که از گذشته و سنّت خود فاصتلۀ
زیادی دارند و حتّی دیگر آنان را به یاد ندارند که بتوانند یادآوری کننتد .بنتابراین تتالش
شخصیّتهای سنّتی در پیوند زدن گذشته ،بهجز در ذهن به جایی نمتیرستد .آنتان فقتط
میخواهند با یادآوری خاطراتشان ،گذشتۀ خود را حفظ کنند که البتّه گاهی موفّق به ایتن
حدّاقلّ کار هم نمیشوند.
به غیر از توجّه به گذشتۀ فردی شخصیّت ،توجّه و تأکیتد بتر گذشتتۀ جمعتی نیتز در
داستانهای این مجموعه دیده میشود .داستان «خاطرات پارهپارۀ دیروز» ،به واقعۀ تاریخی
قیام جنگلیها اشاره دارد و داستان «شب سهرابکشان» به اسطورۀ رستم و سهراب .تأکید
بر گذشتۀ جمعی (اسطوره) در داستان اخیر ،تأکید بر هویّت جمعی است که موضوع اصتلی
داستان قرار میگیرد امّا در همین داستان ،شخصیّت اصلی (مرتضی) از این هویّت جمعتی
دور میماند و تالش او برای فهمیدن پایان داستان رستم و سهراب ،به مرگ وی و نقّتال
داستان (سیّد) منجر میشود.
 .6اشیا
نجدی برای القای معنای اصلی داستان ،از اشیا هم کم میگیترد .برختی از ایتن اشتیا
نمایانگر هویّت انسان است همچون «آینه» که صورت انسان را نشتان متیدهتد .بترای
نمونه ،در داستان «گیاهی در قرنطینه» ،طاهر برای دیدن قفلی که در پشتش قرار گرفته و
تبدیل به بخشی از هویّت او شده است ،به صندوقخانه میرود و با دو آینته قفتل را نگتاه
میکند« .سنگ قبر» شیء دیگری است که در چند داستان آمده و از آنجا که بر آن نتام و
تاریخ تولّد و نام پدر را ح میکنند ،نمایانگر هویّت استت .بته متوازات اهمّیّتت یتافتن
گورستان در داستان ،سنگ قبر هم اهمّیّت زیادی در داستانهای نجدی مییابتد .ستنگ
قبر ،نماد هویّت انسانهای سنّتی است انسانهایی که در مقابل نوگرایی عاقبتشان مرگ
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است و هویّتشان فقط روی سنگ قبر است که باقی میماند« .آلبوم و عک » یکی دیگتر
از اشیایی است که هویّت را نشان میدهد .در داستان «خاطرات پارهپارۀ دیروز» عکت و
آلبوم به مثابۀ نماد محوری داستان ،نقش مهمّی را در طرح داستان ایفا متیکنتد .در ایتن
داستان ،عک ْ نماد هویّت جنگلیهاست .عک میرآقا و دکتر حشمت و میرزا کوچ خان
که به دست فردی خائن به نام تیمور پارهپاره میشود (داللت دارد بر از میتان رفتتن هویّتت
آنها) و تکّههایی از آن (صورت جنگلیها) گم میشود .سرانجام ،این تکّهها در جیتب پتالتو
میرآقا که وصیّت میکند به دست همسرش ،ماهرخ ،برسد ،پیدا متیشتود (کته داللتت بتر
تالش میرآقا بر حفظ هویّت و ادامۀ آن دارد) .برخی دیگر از اشیا ،سنّتی هستتند و از ایتن رو
نماد سنّت و دیرینگی میشوند همچون «سفال» که در داستانهتایی ماننتد «تتاریکی در
پوتین» یا «خاطرات پاره پارۀ دیروز» به کار رفته است «چراغ زنبوری» که در داستانهتایی
مانند «شب سهراب کشان» و «گیاهی در قرنطینه» آمده است ،در تقابل با چراغ برقی قترار
دارد و داللت بر سنّت دارد .چوب و جن چوبی نیز داللت بر طبیعتت و ستنّت دارنتد .در
بیشتر داستانها ،برای ترسیم فضای سنّتی ت طبیعی ،به جن چوبی در تقابتل بتا جتن
فلزّی و سیمانی اشیا اشاره میشود مانند درِ چوبی ،نیمکت چوبی ،جارختی ،تیرک چوبی.
در این مجموعه ،اشیای مدرن ت مانند تیتر چتراغ ،ستیم بترق ،رایانته ،نمایشتگر،
آسانسور ،فلزّ ،آهن ت در کنار عناصر سنّتی توصیف می شوند .این اشیا گاه جتایگزینی
برای اشیای سنّتی و طبیعت هستند مانند سیم برق به جای شاخۀ درخت ،تیتر چتراغ
به جای درخت ،پل به جای پرنده ،نرده به جای گل و گتاهی بتا دیگتر عناصتر ستنّتی
هم نشین می شوند .نجدی برای توصیف ترکیب و اختالط در دوران نوگرایی و چیرگی
آن ،عناصر سنّتی را با عناصر مدرن هم نشین می کند .نمونۀ زیتر ،نشتان دهنتدۀ ایتن
بی تناسبی است که داللت بر همان اختالط و چیرگی نوگرایی بر سنّت و از میان بردن
هویّت آن دارد[« :قو را] گذاش تنش توی پارکینگ ،توی کیسۀ نایلن» (نجدي.) 1 : 937 ،
 .0صدا
صدا یکی دیگر از عناصر مهمّ داستان برای ایجاد فضا و القتای معنتای ثتانوی استت .در
داستانهای نجدی ،صداها داللتمند هستند ،و صدا یکی از عناصر هویّتستاز بته شتمار
میآید .هر آنچه صدا دارد ،به نوعی خبر از هویّتش میدهد و هر آنچه صدا ندارد ،داللتت
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بر بیهویّت بودنش دارد .صداهایی که به هویّت سنّتی اشاره دارند ،گاه مربوط میشوند به
عناصر طبیعت ،مانند صدای آب و گاه به عناصر سنّت ،مثل صدای سماور که در تقابل با
صداهای مربوط به عناصر نوگرایی قرار میگیرند .آنگاه که شخصیّتهای سنّتی و طبیعت
بیصدا میشوند ،داللت بر بیهویّت شدن آنها دارد (مثل الل بودن مرتضی در داستان «شب
سهرابکشان» و بیصدا بودن پرندهها در داستان «سپرده بته زمتین») .گتاه بتهجتای آنکته بته
بیصدایی سنّت اشارۀ مستقیم شود ،صداهای مربوط به نوگراییْ برجسته و پررنگ نشتان
داده میشود و سکوت سنّت در برابر هیاهوی نوگراییْ نمایانگر میشود که داللت بر این
دارد که نوگرایی با هویّت ساختگیای که به انسانهای سنّتی میدهد ،آنان را بته گتوش
دادن و سکوت کردن فرا میخواند که نشان از بیهویّتت شدنشتان دارد (صتدای قطتار در
داستان «سپرده به زمین» که در چند جای داستان تکرار شده است و طتاهر و ملیحته همتواره در

سکوت به صدای آن گوش میدهنتد) .تکرار صداهایی که داللت بر نوگرایی دارند ،داللت بر
غلبۀ نوگرایی بر صداهای سنّتی دارد .برای نمونه ،صتدای قطتار در داستتان «ستپرده بته
زمین» یکی از داللتمندترین این صداهاست که در جایجای این داستان تکرار میشتود.
شخصیّتهای اصلی و سنّتی داستتان (طتاهر و ملیحته) نیتز فقتط بته شتنیدن ایتن صتدا
دلخوشاند ،که به معنای تسلیم در برابر نوگرایی استت .صتداهایی کته در داستتان «مترا
بفرستید به تونل» میشنویم ،مربوط به رایانه است (تشبیه این صدا به صدای موریانتهای کته
چوبی را میجود ،داللت بر از بین رفتن سنّت به دست نوگرایی دارد).
 .1آبوهوا
عنصر آبوهوا نیز در داستانهای نجدی ،به القای معنای ثانوی کم متیکنتد هماننتد
سرما که نماد مرگ است و در بیشتر داستانها به کار گرفتته شتده استت .سترما یکتی از
ویژگیهای نوگرایی محسوب میشود .این امر داللت بر ایتن دارد کته سترمای نتوگرایی
است که موجب مرگ سنّت و شخصیّتهای ستنّتی متیشتود .بترای نمونته ،در داستتان
«خاطرات پارهپارۀ دیروز» ،سرما موجب مرگ میرزا میشود« :هیچکدام از ما نمتیدانستتیم
که باید روی یکی از کوهها (اسمش چه بود؟ یادم نیست) صورت میترزا روی بترف بیفتتد و
سرما باید از پوستین و جلیقۀ میرزا گذشته ،به سینهاش برسد و از الی استتخوان کتتف او
بیرون بیاید» (همان« .)62 :یخزده» و «یخ» نیز از صفتها و واژگانی است که پربسامد است.
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در برخی داستانها ،سرما و برف و باد به شخصیّتهای سنّتی آسیب میزنند و یا متانع از
حرکت آنان میشوند در داستان «روز اسبریزی» ،باد و بترف و سترما بتر استب هجتوم
میآورند .غیر از آبوهوای سرد دوران نوگرایی که نمتاد مترگ استت ،گتاه ویژگتیهتای
شخصیّتهای مدرن و صفات و تشبیهات مربوط به عناصر مدرن ،با صفت سترد توصتیف
میشود.
 .3نتیجه

در این جستار ،زبان داستان کوتاه را با تکیه بر مجموعه داستتان یوزپلنگتانی کته بتا متن
دویده اند نوشتۀ بیژن نجدی بررسی کردهایم .زبان داستان از منظر ایتن پتژوهش ،شتامل
عناصر و نشانهها و شگردهایی میشتود کته بته القتای معتانی ثتانوی در داستتان یتاری
میرسانند .از این نظر ،معنای ثانوی بر دو نوع اصلی و فرعی تقسیم میشود معنای ثانوی
اصلی درونمایۀ داستان ،و معانی ثانوی فرعی حاصل دیگر عناصر و نتوع روابتط آنهتا در
تناسب و ارتباط با درونمایۀ داستان است .این پژوهش ،درونمایتۀ (معنتای ثتانوی اصتلی)

مشترکی را در میان داستانهای این مجموعه کشف و تحلیل کرده که هتدایتگتر دیگتر
معانی ثانوی (معانی ثانوی فرعی) و عناصر داستان است ،و آنْ تقابل هویّتت و بتیهتویّتی
است که در الیۀ دیگر معنا به تقابل سنّت و نوگرایی ارجاع داده متیشتود .هویّتت شتامل
سنّت و طبیعت است و در تقابل با نوگرایی قرار متیگیترد .نجتدی در مجموعته داستتان
حاضر ،با دفاع از سنّت در مقابل نوگرایی ،نشان میدهد که این تقابتل ،چگونته بته غلبتۀ
نوگرایی بر سنّت میانجامد و با زوال سنّت که هویّت جامعه را تشکیل متیدهتد ،جامعته
دچار بحران هویّت میشود .این معانی با بهکارگیری عناصر گوناگونی در داستان همچون
شخصیّت (که شامل ویژگیها و عناصر زیرمجموعۀ آن از قبیل نام ،کنش ،صفات و تعلّقتات آن

است) و مکان و زمان و اشیا و صدا بیان میشود .هر ی

از این عناصر ،اغلب به دو نتوع

سنّتی و مدرن تقسیم میشوند که در تقابل با هم قرار میگیرند شخصیّتهای ستنّتی در
مقابل شخصیّتهای مدرن ،و اشیا و مکانهای سنّتی در مقابل اشیا و مکانهتای متدرن
و . ...نجدی از راه این عناصر و نوع روابط آنها با هم در داستانهایش به نسلی میپتردازد
که هویّت سنّتیشان مورد هجوم نوگرایی قرار میگیرد ،و بخش مهمّی از ایتن هویّتت از

بررسی نشانهها و شگردهای بیان معانی ثانوی در داستانهای نجدی 0/

دست میرود ،و در مقابلْ عناصر مدرن جایگزین عناصر سنّتی میشود .از میان رفتن این
هویّت ،گاه به احساس جداماندگی و تنهایی انسان سنّتی و گاه به مرگ او منتهی میشود
بنابراین ،مرگ و تنهاییْ دو مضمون عمده در داستانهای نجدی است.
منابع
ابوالحسنی ،سیّد رحیم (« ،) 910مؤلّفههای هویّت ملّی با رویکردی پژوهشتی» ،فصتلنامۀ سیاستت ،دورۀ
 ،91شمارۀ  ،2صص .22-
احمدی ،باب

( ،) 913مدرنیته و اندیشۀ انتقادی ،چاپ هشتم ،تهران ،مرکز.

احمدی ،حمید ( « ،) 91جهانی شدن هویّت قومی یا هویّت ملّی» ،فصلنامۀ مطالعات ملّتی ،ستال ستوم،
شمارۀ

 ،بهار ،صص .96- 9

پاینده ،حسین (  ،) 911داستان کوتاه در ایران (داستانهای مدرن) ،جلد دوم ،تهران ،نیلوفر.
پاینده ،حسین ( ،) 932گشودن رمان :رمان ایران در پرتو نظریّه و نقد ادبی ،تهران ،مروارید.

رستمی ،فرشته و مسعود کشاورز (« ،) 913ذهن و جریان آن در داستانهای بیژن نجدی» ،نشریّۀ ادب و
زبان ،دورۀ جدید ،شمارۀ ( 20پیاپی  ،)22بهار ،صص . 91- 5
ریمون کنان ،شلومیت ( ،) 910روایت داستانی :بوطیقای معاصر ،ترجمۀ ابوالفضل حرّی ،نیلوفر ،تهران.
سجودی ،فرزان ( ،) 910نشانهشناسی کاربردی ،تهران ،علم.
شفیعی کدکنی ،محمّدرضا ( ،) 932زبان شعر در نثر صوفیه :درآمتدی بته ستب شناستی نگتاه عرفتانی،
تهران ،سخن.
شمیسا ،سیروس ( ،) 912معانی ،چاپ نهم ،تهران ،میترا.
صادقی اصفهانی ،لیال ( « ،) 913بررسی عناصر جهتان متتن بتر استاس رویکترد بوطیقتای شتناختی در
یوزپلنگانی که با من دویدهاند اثر بیژن نجدی» ،فصلنامۀ نقد ادبی ،سال ستوم ،شتمارۀ  ، 7تابستتان،
صص . 02- 29

صدّیقی ،علیرضا (« ،) 911اسباب صور و ابهام در داستانهای بیتژن نجتدی» ،پتژوهش زبتان و ادبیتات
فارسی ،شمارۀ  ، 2بهار ،صص . 67- 29
گلمحمّدی ،احمد (  ،) 91جهانی شدن ،فرهنگ ،هویّت ،چاپ اوّل ،تهران ،نی.
گیدنز ،آنتونی ( ،) 932تجدّد و تشخّص :جامعه و هویّت شخصی در عصر جدید ،ترجمۀ ناصتر موفّقیتان،
چاپ هشتم ،تهران ،نی.

میرصادقی ،جمال و میمنت میرصادقی (ذوالقدر) ( ،) 911واژهنامۀ هنر داستاننویستی :فرهنتگ تفصتیلی
اصطالحهای ادبیات داستانی ،چاپ دوم ،تهران ،مهناز.
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نجدی ،بیژن ( ،) 937یوزپلنگانی که با من دویدهاند ،چاپ پانزدهم ،تهران ،مرکز.
یونسی ،ابراهیم ( ،) 912هنر داستاننویسی ،چاپ هشتم ،تهران ،نگاه.

