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 -1مقدمه
داستان ادبیات داستان یك نوعِ ادب پدیدهای تأثیرگذار در زندگ بشری است کبه امبر زه
در دنیببا از اهمیببت اعتکببار ببباری برخببوردار اسببت .بببه همببین اس ب ه ،ر زگببار مببا را «د ران
داستان»(گلشیری )16/1 :1384،نامیدهاند .جهان امر ز ،نه فقط به عنوان مقولبهای ادبب یبا نبوع
سرگرم اسکاب لذتبخش  ،بلیه به صورت بخش تفییبكناپبذیر از زنبدگ انسبان ببا داسبتان
برخورد م کند .زیرا امیانات قابلیتهای در ون جود دارد که قادر است ز ایا ابعباد مختلفب از
اندیشه ،عواط  ،زندگ ومالِ انسانها را قابل دریافت سازد .به همین اس ه از داستان ببه عنبوان
گونهی ادب در حال رشد فرجامنیافته؛ در عینحال دارای مباهیت منصابر ببه فبرد یباد کبرده-
اند(باختین .)35 :1387،هر داستان ،دریچهای به دنیای تازه نادیده امیان اسبت کبه افبز ن ببر
حظ هنری ،حضور در فضاهای تجربهناشده در میان اشخاص ناشناخته را ممین مب کنبد .از ایبن
ر ی م تواند زمینهی شبناخت کسبآ وگباه هبای گونباگون را ببرای خواننبدگان خبود فبراه
سازد(وتش  .) 33 :1383،هر داستان ،بُعد بخش از زندگ انسان را نشان داده موقعیت افبز ن
بر فرصتهای زندگ  ،برای تجربه ،دریافت رشدِ خوانندهی خود به جود م و رد .این عکبارت کبه
«انسان بد ن داستان نم توانبد ببه زنبدگ ادامبه دهبد» (براهنب  ،)1 :1362 ،برومبده از ضبر رت
داستان در زندگ انسان لز م جودِ داستاننویس در جوامع بشری است.
رغکت به داستانگوی داستانپردازی در ایران سابقهای د ر دراز دارد .تجلیبات متنبوع ایبن
امر ،در وثار متون ادب فارس  ،یعن در مناومبههبای عشبق  ،حیایبات ،قاب ... .دیبده مب -
شود(ورینپور .)236/2 :1382،اما داستاننویس با شیوهی امر زین در کشور ما تقریکبا از سبابقهای
صدساله برخوردار است(حقوق  .)42 :1377،بعد از داسبتان ارههبای کبه انبدک پبی از انقب ب
مشببر طیت در د رهی قاجببار خلببق گردیببد ،بببا ظهببور «چهببار بنیببانگببذار قاببهنویسبب
ایران»(براهن  ،)12 :1377،یعن جمبالزاده؛ هبدایت ،علبوی ،چوببك کبه نویسبندگان «نسبل ا ل
داستاننویس ایران» به شمار م ویند(عابدین  ،)18 :1369،سنگ بنای داستان نویس ایران نهباده
شد .تجربه ت ش این نویسندگان ،دستا ردهای در پ داشت که مهب تبرینِ ون ،ایجباد مسبیری
برای حرکت نویسندگان بعدی شیلگیری زمینهای برای کمال توسعهی داسبتاننویسب ایبران
بود .این حرکت در ط چنددههی پی از انق ب اس م تدا م یافت منجر به پیبدای تیبوین
سکكهای مختلف در حوزهی داستان فارس گردید .ر ند داستاننویس در سالهای بعد از انق ب
نیز با حضبور برخب نویسبندگان پیشبین ظهبور نویسبندگان جدیبد ادامبه پیبدا کبرد .در میبان
نویسندگان پس از انق ب ،برخ نامها با چهرهای متفا ت ظهور کردند که «بیبژن نجبدی» ییب از
این نویسندگان است که ظهوری نوویین دارد .نجدی چند داستان کوتاهِِ متفا ت قابل تأمل خلبق
کرد .وثبار شبیوهی کبار ایبن نویسبنده ،انصاباری ،ببدیع نامتعبارف اسبت مب تبوان ی را از
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نویسندگان صاحآسکك تلق نمود.
 -2بیژن نجدی و شیوۀ داستاننویسی
«بیژن نجدی» شاعر نویسندهای است که در ابتدای دههی هفتاد ،داستاننویس را وغاز کبرد.
از نجدی سه مجموعهداستان کوتاه با نامهای «یوزپلنگان که با من د یبدهانبد»« ،د بباره از همبان
خیابانها» «داستانهای ناتمام» به چاپ رسیده است .وثار «نجدی» به دلیل داشتنِ نثری یبژه
برخ مشخاههای غیرمتدا ل ،ساختار مصتوای متفا ت یافتهاند .ان کاق کامل میبان معیارهبای
معمول داستاننویس داستانهای نجدی جود ندارد .از ایبن ر ی ،خواننبدگان عمومبا کسبان
هستند که م توانند سکك خاص ا را به عنوان شیوهای داستان بپذیرند.
نجدی نوع پیوند تلفیق خ قانه میان ابزارهای بیان عناصر داسبتان ببه جبود و رده کبه
مایه زمینهی ون ،استفادهی همزمان از شگردهای فرمالیست تجربههای پست مدرن در داستان
است .تمایل به بازیهای زبان  ،هنجارگریزی شالودهشین زبان کبه منجبر ببه وشبنای زدایب
برجستهسازی های زبان م شود ،به نثر ی جه نامتعارف م بخشد گونهای فرمالیس ر ایب
شعری را به ظهور م رساند؛ از سوی دیگر ،ر ی و ردن به ب قاعدگ  ،جابهجبای  ،عبدم ق عیبت،
تعلیقهای غیرقابل پی بین  ،تغییر زا یهی دید ،حذف علیت ،رئالیس جاد ی  ،جریان سیال ذهبن
(تسلیم  )248 :1388،بره زدن خ وط زمان در ر ایت ،ساختاری پست مدرن به وثبار ا مب -
بخشد .نق هی ت ق این د یژگ در وثار نجدی ،ذهنیت زبان شباعرانهی ا سبت .ببا توجبه ببه
یژگ های که ذکر شد ،م توان ادعا کرد فرمالیس پسبتمدرنیسب در چبارچوب ذهبن زببانِِ
نجدی به تلفیق تازه م رسند مشخاههای ونها به اجزا اعضای زبان نثری منصار به فبرد
شاعرانه تکدیل م شوند؛ نثری که مایهی تمایز وثار نجدی تشخُ .اصل ر ایتهای ی به شبمار
م وید ا را به عنوان نویسندهای متفا ت معرف م کند.
تاکنون ابعاد مختلف از یژگ های وثار شیوة نویسندگ نجدی ،موضوع تصقیق پژ ه گبران
بوده است .در این مقاله کوش شده ابعاد نانموده ناگفتهای از چگونگ برخورد نجدی ببا عناصبر
داستان ر ییردِ نوو رانۀ ی در حوزة زبان نثر داستان مورد بررس قرار گیرد .پژ ه های کبه
م تواند زمینۀ پژ ه حاضر به شمار وید م شود از ونها به عنوان پیشینۀ این تصقیق نبام ببرد،
افز ن بر کتابهای که به طور پراکنده مختار به نثر یژة نجدی پرداختهاند در متن مقاله نیبز
به ونها ارجاع داده شده ،مقارت را م توان نام ببرد کبه موضبوعِ مصبوری عمبدة ونهبا ،زببان
رفتارهبای زببان بیبژن نجبدی اسبت« .نگباه  ،ببه یژگب هبای پسامدرنیسبت «داسبتان ناتمبام
((»)A+Bحجاری« ،)99 :1390،هنجارگریزی معنای در داستانهای بیژن نجدی»(سل ان :1392،
« ،)125عوامل شاعرانگ در داستانهای بیژن نجدی»(عکداللهیان« ،)115 :1385 ،عناصر داسبتان
وشنای زدای ها در داستانهای بیبژن نجبدی»(مهرببان« ،)121 :1389 ،نقبد شبالودهشبینانه د
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داستان از بیژن نجدی(ر ز اسآریزی شبآ سبهرابکشبان)»(عکبداللهیان« ،)53 :1391،بررسب
عناصر جهان متن بر اساس ر ییرد بوطیقای شناخت در (یوزپلنگان که ببا مبن د یبدهانبد) بیبژن
نجدی»(صادق اصفهان « ،)1389،اسکاب صور ابهام در داستانهای بیژن نجدی»(صدیق :1388،
« )143زبان هنری در داستان -شعر در وثار بیژن نجدی» (مهربان )115 :1389 ،اه این مقارت
هستند.
 -3بحث :زبان و نثر
نجدی نویسندهای ساختارشین تجربهگراست که در زبان ر ایت افز نتر از معیارهبا ومبوزه-
های عموم داستان ،به تجربههای فردی ذ ق خود توجه دارد .ونچه بی از هر جنکهی دیگر در
وثار نجدی خودنمای م کند ،برخوردِ غیرمعمول با عناصر زبان است .ا کل عناصر داستانهای را
در حی ه ی زبان نامتعارف متناسآ با هنجاری شعریِ ،ناام بخشیده است .تشخ .این زببان در
کار نجدی چنان است که گاه به نار م رسد قاد اصل ی از نوشتن داستان ،ارائهی همین زببان
زیکای های شاعرانه ک م ِ ون است .توجه زیاد نجدی به جه شعریِ زببان
نشان دادنِ ظرای
ت ش ی در کش ظرفیتهای جدید زبان گاه دیگر جنکهها عناصر داستانهبای را تصبت
تأثیر قرار داده سکآ شده وثار ا عنوان «شعر قاه»(بهکهان  )558 :1377،به خود بگیرد.
نثر شعرگونه ر ییرد خاص که «نجدی» به زبان دارد ،نقشب تعیبینکننبده در تیبوین کبار
«نجدی» ایفا کرده است .استفاده ی بسیار از عناصر شعری ناام بخشیدن به ر ایبت ،ببا هنجباری
شاعرانه ،مهمترین مشخاهی نثر زبان نجدی است که با استفاده از شگردهای چون حسومیزی،
تشخی ،.تشکیه ،نماد ،استعاره  ...سامان یافتبه الکتبه ا ایبن صبناعات را ببه صبورت خباص
نوو رانه به کار بسته است .به همین اس ه ،غنای تاویری جه شاعرانه با در نمایهی داستانهای
نجدی پیوندی تنگاتنگ یافته اسبت؛ طبوری کبه در ونهبا لبذت از تابا یر شبعری دروِ عمبق
مصتوای داستان به امری توأمان تکدیل گشته کسآِ یی  ،بد ن دیگری میسر نم شود« .نجدی»
در این زمینه از کلیشهها کاربردهای معمولِ بیان شاعرانه فاصله گرفتبه نبوع هنجبارگریزی در
زبان تخیل را دنکال کرده است .وشنای زدای  ،برجستهسازی تعلیق ،شگردهای هسبتند کبه در
کار ا فرا ان به چش م خورد(تسلیم  .)53 :1388،در مواردی این شیوهی بیان ،نق مبوثری در
ترسی مصتوای داستانهای «نجدی» که عمدتا انسان عاطف است ،ایفا کرده ی توفیق یافتبه
با ترفندهای شعری ،خواننده را در فضای حس شرایط عاطف خاصب قبرار دهبد .توصبی هبای
صمیمانه قوت «نجدی» در تجس بخش به امور ،تبا حبد زیبادی بروینبد ر ییبرد شباعرانه نیبز
هنجارشینانهی ی به زبان است .ا با این تمهیدات ،زمینهی رزم را برای تأثر خواننده فراه مب -
سازد در تجس حارت ر ان  ،نشان دادن غ ها شادیهای نهان نبامعمول در با رانبدن ایبن
حارت به خواننده توفیق م یابد(بهکهان .)554 :1377،
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چند ماداق از چند داستان کوتاه نجدی و رده م شود .در این نمونهها تلفیبق بیبان ر ایب ببا
ظهور غریک یافته است .رفتار متفا ت نجدی با زبان سکآ شده تبا
زبان شاعرانه ،تجلیات مختل
تجس ترسی نامتعارف ،در عینحال ملموس از حارت کن های داستان شیل گیبرد کبه در
نوع خود ،منصار به فرد بوده جه متمایزی به زبان ر ایت نجدی نهایتا به صب  ،فضاسبازی،
زمینهپردازی دیگر عناصر داستانهای ی م بخشد:
« سه شنبه ،خیس بود .ملیحه زیر چتر آبی و در چادری کهه روی سرااسهر ريهری
ریخته شده بود ،از کوچهای میگذشت که همان پیچ و خم خوابها و کهابو

او را داشهت.

باران با صدای ناودان و چتر و آسفالت ،میبارید...ملیحه ،سرش را اها چمهمهای آرایه
نکرده در چادر فرو برده بود و کنار نفس نفس کمیدن و صدای پاشنه کفمهای

اقریبها

میدوید .پاییز خودش را به آبی چتر میزد(»...نجدی.)67 :1391،
« یك روز از همان پنجره به خیابان پرت شدم .با من آینه روی طاقچه هم آمد .آجرهها
هم آمدند .مادر فاطی هم در آن صدایی که هوا را پاره کرده بود با من به بیرون اااق پهرت
شده بود ...من نگاه کردم به گلدسته مسجد که قد سبزش را کمانده بود اا وسط آسهمان
و صدای اذان

را بر پمت ابر می مالید...کاشیهای گلدسته آنقدر آبی به نظر میآمهد کهه

مطمئن بودم فاطی زیر آجرها له و لورده نمده است»(نجدی.)47 :1391،
«...خانم دست

را با سنگك از چادر بیرون آورد و سفیدی خیابانی را به مراضی نمان

داد که اه آن برف و صبح به هم چسبیده بود .نب

همان خیابان بود که مراضهی صهدای

قوها را شنید .سرش را برگرداند و چراغهای روشن اطراف استخر را دیهد کهه همینطهور
الکههی روشههن بودنههد و خیهها مههیکردنههد کههه هنههوز از دیم ه

چیههزی بههاقی مانههده

است»(نجدی.)16 :1391،
«دنبا ماهرخ دویدم .پلهها بدون نرده ما را بار میبرد .از اااق صدای شکستن شیمه
می آمد .بعضی از کسانی که مراسم دار زدن دکتر را دیده بودند فقط اا رسیدن به خانهه و
چسپاندن صورامان به بال

اوانسته بودند گریهشان را پنهان کننهد .مهاهرخ بهه ااهاق

مردها رفت .کوچههای رشت از اوی گریه رد شدند(»...نجدی.)65 :1391،
« دکتر روی صندلی خودش نمست...چرايهای سرخ دور زد .سهکوت دور زد .سهوراخ
سیاه یك استخوان دور زد .در آسانسور باز شد ...دکتهر همهان پهای

را روی موزا یهك

سفت کرد .صندلی را نگه داشت و با سرگیجه های که زیر زمین را فقط بهه خهاطر او مهی
چرخاند فریاد کمید :بیرون...بیرون...بیرون»(نجدی.)54 :1391،
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 -1-3اوصیف
توصی در داستان ،ارائهی تاویری از فضای بیر ن در ن شخایتها بخش از ر ایت است
که در ون ،کُن عمده یا گفت گوی صورت نم گیرد؛ به بیان دیگر ،اتفاق فیزییب یبا حرکتب
رخ نم دهد؛ به تعکیری «جهان متصرو داستان متوق م شود»(ب نیاز .)115 :1392،قاد اصبل
نویسنده از توصی  ،متمرکز کردن خواننده بر میان ،شبیي شخابیت خباص اسبت .اسبتفاده از
شگردهای شعری در توصی نه یك ضر رت ،اما در مواردی م تواند موجآ ملموس شدنِ توصبی
گردد .داستان کوتاه بر خ ف رمان ،ضر رت چندان نیز مجال کاف مناسآ برای ارائهی توصی
ندارد ،اما در وثار نجدی ر ایتهای از گونهی توصیف دیده م شود کبه در عبینِ داشبتن ایجباز ،از
بازیهای زبان خالت شعری تاویری عاری نیستند .توصیف کبه مب ویبد بخشب از داسبتان
کوتاهِ «سپرده به زمین» نجدی است .این داستان ،ماجرای غریک از دنیای یك زن شوهر(طاهر
ملیصه) را ر ایت م کند؛ زن شوهری که پس سالهبا زنبدگ  ،فرزنبدی ندارنبد .ییکباره از جبود
جسدِ بچهای در بهداری شهر باخکر م شوند به ونجا م ر ند .ونها بچه را مب خواهنبد تبا ببه نبام
بچهی خود دفن کنند ...پس از دفن بچه ملیصه م گوید« :حار ما یه بچه داری که مرده...باید بگی
براش سنگ بسازن(»...نجدی.)12 :1391،
نویسنده در ابتدای ر ایت ،توصیف از ر ز جمعه ،یعن ر ز پیدا شدنِ بچه دفبن ا ببه دسبت
م دهد .خایاهی موجز ب ودنِ توصی که در جهبت فعبال نمبودنِ نقب خواننبده صبورت مب -
توصی های دیگرِ نجدی دیده م شود:
پذیرد(شلومیت .)85 :1387،در این توصی
«...جمعه ،پمت پنجره بود .با همان شباهت بهاور نکردنهیاش بهه امهام جمعههههای
زمستان .یکی از سیمهای برق زیر سیاهی پرندهها ،شکم کرده بود .پردۀ اااق ایستاده بود
و بخاری هیزمی با صدای گنجمك میسوخت(»...نجدی.)7 :1391،
نویسنده م لت ،سیون یینبواخت حباک ببر دنیبا فضبای زنبدگ زن مبرد را ببا ایجباد
همانندی میان یك جمعه از ایام زندگان ونان با همهی جمعهها نشان داده است .حضبور جمعبه در
پشت پنج ره ،ایستادن پردة اتاق ،سوختن بخاری هیزم با صدای گنجشك ،مابداق برخوردهبای
شاعرانهی نویسنده با عناصر زبان است .نجدی گزارههای خکری این ر ایت توصیف را با «تشبکیه»،
«تشخی« ».حسومیزی» پیوند بخشیده است .ا در پایان داستان ،یعن پس از دفبن بچبه ،...
به نوع همین توصی را تیرار کرده تا نشان دهد اتفاق خاص در زنبدگان زن مبرد رخ نبداده
ونها عل رغ داشتن فرزندی مرده ،همچنان ب فرزند زندگ م کنند:
«جمعه بود ،بخاری هیزمی با صدای گنجمك می سوخت(»...نجدی.)12 :1391،
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 -2-3صحنه
صصنه ،فضاسازی یا ایجاد فضای فیزیی ِ مناسآ برای اشخاص ( سبتلند )8 :1371،عرصبهای
زنده دارای تصرو در داستان است که رفتار شخایتها رخبدادهای داسبتان در مبتن ون قبرار
م گیرد .برخ ف توصی که تاویری ساکن از میان یا پدیدهها ارئه م کند ،صبصنه ،بسبترِ اعمبال
داستان است(بییهام )43 :1388،که تاویری متصرو توأم با لصاهپردازی را به نمای م گذارد
از این طریق مجال فراه م شود تا خواننده ب اس ه ونچه را که رخ م دهد ،بکیند احساس
با ر کند .صصنه پردازی ضر رت ب تفییك در داستان کوتاه است که به نویسنده امیان م دهبد در
حجم مصد د فرصت اندو ،موقعیت زمینهی رزم را برای ایجاد راب هی حسب ِ خواننبده ببا
داستان ایجاد نماید؛ طوری که خواننده بتواند بد ن اس ه در متن داستان حضور یاببد .نجبدی در
اغلآ داستانهای به این ظرفیت صصنهپردازی توجه داشته کوشیده صصنههای مجس حس
از رخدادها حارت رفتارهای ودمها به دست دهد.
«ر ز اسآ ریزی» داستان از نجدی است که در ون نمونههای ملموس در عینحال شباعرانه-
ای از صصنهپردازی را م توان دید .این داستان حجم اندو دارد ساختار ون ببر اسباس ر ایتب
د گانه از ماجرای یك «اسآ» شیل گرفته است .اسک چاببك ،زیکبا ،افتخباروفرین بب همتبا کبه
متعلق به یك «خان» ترکمن است بعد از حادثهای ،مورد غضآ «خان» قرار م گیرد تکدیل ببه
اسآ گاری م شود .سپس بر اثر سانصهای ،گاری از ا جدا م شود اسآ فرصت م یابد تا بگریزد،
اما نم تواند .ا دیگر وزاد بودن را فراموش کرده به «اسآ گاری شدن» خو گرفته اسبت« .اسبآ»
را ی اصل داستان را ی دیگر ،نویسنده یا را ی سوم شخ .است .استفاده از د را ی ببر خب ف
رمان در داستان کوتاه کار وسان نیست ،اما به نار م رسد نجدی از عهده برومده است .ا جبای د
را ی را به تنا ب عوض م کند.بیشترِ داستان از زبان «اسآ» ر ایت م شود ر ای دیگر ،اندک از
ون را نقل م کند.
صصنه پردازی عاطف شباعرانه ،یبك یژگب ببارز در ایبن داسبتان اسبت کبه ببا اسبتفاده از
شگردهای شعری هنجارگریزیهای زبان صورت گرفته است .این داسبتان در نهایبتِ فشبردگ
ایجاز شیل گرفته است« .نجدی» با استفاده از امیانات بیان شعری ،ر ایت با قوت عاطف را سامان
بخشیده که ضمن داشتنِ حرکت داستان  ،اجد مختاات زبان یژه هنجارشینانه است .عکبارات
زیر برگرفته از کل این داستان است که اجدِ خالتِ شاعرانه صصنهپردازانه ،در عبینحبال دارای
جه ساختاری نامتعارف م باشد:
«...صدایی نرم ،مثل علف ،گفت :سالم...انگمتان

بوی عرق اهنم را مهیداد .و خهود

آسیه بوی جنگل ....آسیه سطل را وارونه کرد .روی آن ایستاد و مثل یك ممت ابر سهوار
اس

شد...درختان يان راه باز کردند .برگهای افتاده ،به طرف شهاخههها رفتند...صهدایی
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مثل باران به طرف اصطبل آمد .بین سقف و شانههای اس  ،پر از ابهر شهد .آسهیه پمهت
صدای

ایستاده بود...آفتاب بیگرمای پی

از برف ،روی زمهین افتهاده بهود .کالههی از

دستههای کالغ روی درختان يان بود...اا آن لحظه ،روز ،خهودش را لخهت کهرده بهود و
سرمای

را به ان اس

میمالید...کوهستانی از درختهای يهان را بهه پمهت مهن بسهته

بودند...عرق نازکی زیر یالهای
چممهای

راه مهیرفهت .نگهاه

روی سهم دسهتهای

بهود و از

صدای شکستن قندیلهای یخ به گوش میرسید..هیچ دهکدهای از دور نمهی-

آمد...سرما از چاك باریك زخم میرفت زیر پوست اس
شد و گاری برگمت .اس

با سفیدی

و همانجا میمانهد...پاهای

بهاز

روی سفیدی برف ریخت...دورار از آنها آسهیه بهه

دیواری از باران اکیه داده بود...مالرو روی کوه پیچ میخورد و بار میرفت .صهدای امهام
شدن روز را میشنیدم...ااریکی ش  ،قطره قطره از یالم میریخهت ...گلّههای از اسهبهای
سیاه ،ااریکی را هل میدادند ...دندانهایمان را میدیدم که ااریکی را گهاز مهیزد .شه
پرزهای سیاه
رفت...دهان اس

را به من میمالید....اس
پر از صدای دل

زینی از زخم را بهه پمهت داشهت و راه مهی-

بود( »...نجدی)28-21 :1391،

خالت شاعرانه تاویریِ این ر ایت ،مرهون استفادهی نویسنده از شگردها ورایههای چبون
تشکیه ،حسومیزی استعارهی مینیه ،خاوصا تشخی .مب باشبد کبه مابداقهبای ون در مبتن
مشخ .گردیده است .نجدی از این ورایهها در متن را ی ک مب دارای حرکبت داسبتان بهبره
برده؛ در عینحال رفتاری نامتعارف با عناصر زبان نموده است؛ همچنین با حواس پنچگانه برخوردی
غیرمعمول دارد؛ به بیان دیگر ،میان حسهای یعن رمسه ،بویای  ،بینای  ،شنوای چشای  ،نوع
ومیختگ نامتعارف ایجاد کرده که همین امر ،در مواردی موجآ برجستگ کب م وشبنای زدایب
زبان در کار ی گشته است.
 -3-3درونمایه /مضمون
برخ میان در نمایه یا موضوع مضمون داستان تفا ت قائل نیستند(ایران  ،)60 :1364،لب
باید گفت میان این د تفا ت جود دارد(بب نیباز .)52 :1392،در نمایبه ،اندیشبه «فیبر اصبل
بنیادی نسکتا انتزاع » (گِرن )317 :1376،عاارهی موضوع داسبتان اسبت کبه ببر اسباس ون،
تعیین اینیه داستان سیاس  ،اجتماع  ،عاشبقانه ،مبذهک  ...اسبت ،میسبر میشبود(حنی :1376،
 .)11موضوع نیز مفهوم خاص است که داستان در بارهی ون نوشته م شود پی از ونیه داستان
وفریده شود ،جود دارد؛ عشق ،تنهای  ،مرگ  ...م توانند موضوع یك داستان باشند .اما مضمون،
مفهوم ذهن مکینِ نگاه نار نویسنده نسکت به امور مختل است .مضمون داستان ببه خبودی
خود فاقد عینیت جه ملموس م باشد تنها در ر ایت م تواند ماداق عین بیابد .همبین جبه
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ون را با زبان داستان مرتکط م سازد .ماداق عین مضمون در مباجرا ،اعمبال ،گفتبار رفتارهبای
شخایتِ داستان است .مضمون در حقیقت نوع جهتگیری طرز برخورد نویسنده با موضوع است.
مصتوا ماهیت هر مضمون ،ابسته ی زبان بوده هر تغییری در زببان ،موجبآ تغییبر در مضبمون
خواهد شد.
شیوهی ر ایت رفتارِ متفا تِ نجدی با زبان ،نق عمدهای در شیلگیبری مضبمون داسبتان-
های دارد .ا متاثر از سکك نویسندگان پستمدرن با استفاده از زبان تنباق ومیبز دارای ابهبام،
نگاه برداشت تردیدبار اقعیتگریز از امور ترسی م کند م کوشد در برخورد با موضبوعات
مفاهی  ،نوع «عدم ق عیت» که بنیان داستانهای پست مدرن را شیل م دهد ،به نمای بگذارد.
همین رفتار به مضمون داستانهای ساخت ماهیت مکه م بخشد .نجدی با نشان دادن برشب
از زندگ ودمهای م کوشد از قضا ت خاص صریح در بارهی امور پرهیز کند داستانهای به
نتایج اخ ق  ،فلسف  ،اجتماع یا هبر نتیجبهی خاصب منتهب نشبوند .ببا ایبن صب از وثبار ا
در نمایهای کل قابل استنکاط است؛ گونهای مرگاندیش  ،بدبین نگاه تردیدبار تمسبخرومیز
نسکت به مناسکات قراردادهای زنبدگ همبواره در وثبار ی جریبان دارد کبه ذهنیبت شباعرانهی
نجدی به تکع ون ،زبان نثر شاعرانهی ا عناصر امیانات بیانِِ ون را فبراه و رده اسبت .چنبین
ذهنیت زبان  ،امیان بستری یژه انصااری برای بهرهگیری نجبدی از شبگردهای داسبتان نبو
ایجاد م کند .از ه گسیختگ  ،ب نام در ر ایت ،تداع نامنسج  ،پارانویا ،چندریگ ذهن ودم-
ها ،جریان سیال ذهن ،ریههای پی از گفتار  ...که شگردهای داستان نو پستمدرن ببه شبمار
م ویند(شمیسا ،)257 :1391،در وثار نجدی با ذهنیت زبان شاعرانه تلفیق یافتهانبد .بروینبد امبر،
زبان یژه مضمونهای انصااری در وثار نجدی است که ه نگرش شاعرانهی ا را بازتباب مب -
دهند؛ ه شیوه سکك خاص ی را در نوشتن داستان م نمایانند.
«یك سرخپوست در وستارا» داستان کوتاه از نجدی است که در ون در نمایهی داستان نگباه
شاعرانه ی نویسنده در ساختاری توأمان ظهور یافته است .این داستان ،ر ایتِ توه ِ صبیادزادهای ببه
نام «مرتض » است که ارد خانهی را ی م شود به ا خکبر مب دهبد یبك مبرد سرخپوسبت ببه
شه رشان وستارا ومده است .را ی ضمن اینیه ماجرای نُه سال پی را ،یعن زمبان کبه مرتضب از
دیدار گفت گوی خود با مرد سرخپوست سخن گفته ،ر ایتم کند ،به تنا ب از گذشته به زمان
حال ،یعن سالها پس از مرگ مرتض باز م گردد الخ...
را ی پس از معرف ِ مرتض که قرار است در این داستان بمیرد خواننده هنوز از مرگ ا باخکر
نیست ،مجال م وفریند تا تفسیر شاعرانه ی خود را از مرگ به دست دهد .به این ترتیبآ مضبمون
داستان که موضعگیری نویسنده در برابر مرگ است ،معلوم م شود:
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« ...راست

مراضی صیاد صیاد هم نبود .یك بچه صیاد بود که سفیدك زیر بغل کت

زمستانها از دور عرق ان اابستان

را لو میداد .بچه صیادها برای گرفتن ماهی بهه دریها

نمی روند( .رودخانه چرا)  ...آنها کنار دریا روی ماسه جایی که دریا کف دهان

را بار می-

آورد (دیدی که) بازی میکنند ...ماهیهایی را که دممان را اا زخم به زمین میزنند و قبل
از آنکه مرگ چممهایمان را پر کند (میدانی که ماهیها پلك نمیزنند .اصال آنهها پلهك
ندارند) از اور بیرون میکمند و پرت میکنند روی ماسه ...عجی

اینکهه مهاهیهها بلهد

نیستند جیغ بکمند .روزهای بارانی آنها دیر میمیرند .در آخرین لحظه وقتی کهه رمه
ندارند دممان را اکان دهند و از گرم شدن پولکهایمان چیزی نمیفهمند (فقط ما آدمها
میدانیم که میمیریم ،میفهمی که) چند قطره باران ،مرگ را دو سه قدم از ماهیهها دور
میکند ،میشود این طوری هم گفت که مرگ سیگاری روشن میکند و آنقدر همان طرفها
قدم میزند اا باران بند بیاید(»...نجدی.)3 :1390،
نجدی با استفاده از موقعیت مصیط داستانِ خود ببا بهبرهگیبری از امیانبات کبه در فضبای
داستان به جود ومده؛ همچنین به اس هی رفتار خاص که با زبان دارد ،فرصتِ معرف شخابیت
داستان را به موقعیت برای مقایسهی مرگ ماه ها مرگ انسان تکدیل کرده اسبت .صبرفنابر از
برخ بازی های زبان استفاده از امیانات شعری که در این عکارات دیده م شود ،نجدی برداشت
شاعرانه نمادین از مرگ را نشان داده که مضمون کل داستان در حی بهی ایبن برداشبتِ خباص
شیل گرفته است .در حقیقت ،مضمون داستان ،ماحال برخورد شاعرانه نمادین ببا مبرگ اسبت.
نجدی در موقعیت یك ر ای سادهلوح به ظاهر برداشت کودکانبه را از مبرگ ترسبی کبرده ،امبا ببا
قدری تأمل م توان دریافت که چنین نیست ونچه این سخنان را کودکانه م نماید ،استفاده شاعر
از لصن صمیم شگردهای شاعرانه است.
 -4-3نَقل
در نگبباه کلبب نَقببل ،نببوع از ر ایببت اسببت کببه لصببن صببدای را ی در ون نمببود بببارز
دارد(.کادن )441 :1386،اما به تعکیر اخ .در داستان« ،بیان فشردهی کن شخابیت ،رخبداد،
حالت یا گذشتهی شخایتهاست(».ب نیاز )108 :1392،نقل بر خ ف صصنهپبردازی کبه ارتکباط
ب اس هی خواننده را با کن  ،ر یداد ودمهای داستان فراه م کند موجبآ پیشبرفت مباجرا
م شود ،گفتاری غیرمستقی مختار است که حارت رخدادهای تعیینکننبده را در ببر نمب -
گیرد نق چندان در حرکت داستان ندارد .تنها بخ های داستان را به هب رببط مب دهبد .ببه
قول « :جایگاه ون مانند جایگاه «حرف» در جمله است»(همان .)110،ببه همبین اسب ه موجبآ
حدت انسجام کل داستان م شود.
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میان نقل بیان شاعرانه پیوندهای جود دارد از نقال شاعرانگ به عنوان «د عنار به ه
پیوسته»(شیری )284 :1387،یاد شده ،اما عل رغ تمایل بسیار نجدی به شباعرانگ اسبتفاده از
لصن بیان شاعرانه ،ماداقِ نقل در وثار ی چندان نیست .اساسا داسبتان کوتباه ،مجبال مناسبک
برای نقل ندارد .اما نوع ر ایت در ابتدای بعض داستانهای نجدی به جهت داشتن برخ یژگ ها،
ماهیت ساختاری نقل ار پیدا کرده است .ی در مواردی به قاد ایجباد زمینبهی رزم ببرای وغباز
ر ایت به نقل دست م یازد .در این بخ از ر ایتهای ی ،حوادث ماجراهای بیبر ن از داسبتان
یا رخدادهای که مقدمه زمینهی ر یداد داستان به شمار م ویند ،به صورت خاطره ار نقبل مب -
شود؛ گاه نیز نویسنده از این ر ش برای معرف شخایت یا شخایتهای داستان بهره م برد .در
این هنگام ،نصوهی ر ایت به گونهای است که خواننده از نزدیك نمب توانبد رخبدادها کبن هبای
شخایت را بکیند فقط از طریق متن از ون م لع م شود .در ون ،نجبدی ببر خب ف همیشبه تبا
حدی از بازیهای زبان استفاده از شگردهای شاعرانه د ری م جوید .با این ص  ،ی از شیوهی
نامتعارف خود کام کناره نم گیرد رفتار زبان اش از هنجارگریزی ببه د ر نمب مانبد .توسبل ببه
تیرارهای که در ر ایت عادی معمول نیست نیز بهبرهگیبری از شبیوه لصبن ر ایب غیرعبادی،
یژگ متفا ت است که در نقلهای نجدی خودنمای م کند .د ماداق زیر به ترتیبآ سب رهای
وغازین داستانهای «نگاه یك مرغاب » «یك حادثۀ کوچك» هستند که در ونها چنین رفتباری را
با زبان م توان مشاهده کرد:
«من هیجده ساله بودم ولی طاهر هیجده سال

بود .امها آقهامراضهی هیجهده سها

داشت .بچههای کوچه آشتیکنان رشت بودیم .اوی کوچه باید مثل سربازها پمت گهردن
راه میرفتیم .یك روز صبح صدای در خانه بلند شد و دیگر بنهد نیامهد( »...نجبدی:1390،
)36
«سا  1332اوی بگیر بگیر اودهایها و مصدقیها ،دو قدم این طرفتر از  28مرداد مهن
شانزده ساله بودم .روزهایی که پدرم میرفت سرِ کار ،نه ،روزهایی که پدرم میرفت سهرِ
کار و مادرم میرفت صورا

را بند بیندازد( »...نجدی)100 :1390،

ونچه در این ماداقها به چش م خورد ،تیرار جم ت ،ظاهرا بد ن انگیزهی ر شبن توجیبه
رزم است که موجآ قفه در ر ایت شده است .اما چنبین رفتارهبای ببا زببانِ ر ایبت در عرصبهی
مصد د داستان کوتاه ،نه فقط بازی با زبان ،بلیه برجسته نمودن بعض یژگ هبا ،ودمهبا ،حبارت
حوادث تأکید تییه بر ونهاست که نجدی برای تصقق ون از چنین ترفندهای سود م جوید.
 -5-3زمینه
زمینه ،موقعیت کل ِ زمان

میان ر یدادهای داستاناست کبه معرفب

توصبی ِ غیرمسبتقی ِ
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زمان میانِ داستان مشخاههای تاریخ  ،اقلیم  ،فرهنگ جامعهشبناخت ِ ون را میسبر مب -
کند(گِرن)319 :1376،؛ عناصری مثل صصنهپردازی ،رفتبار ،گفبت گوهبا ،عبادات ،ر حیبات ،افیبارِ
شخایتها  ...در شیلگیری نشان دادن زمینهی داستان نق ایفا م کنند(ب نیباز.)57 :1392،
بر خ ف داستانهای ک سیك که در ونها زمینه ،حد شیل معلوم معین دارد عادات احبوال
رفتار شخایتها با الگوهای قابلپذیرش م ابقت م یابد ،در داستان پستمدرن که نجدی تا حبد
زیادی از شیوههای ون تکعیت م کند ،حوادث ،م ابق طرح نقشهی از پی معلوم عبادی شبیل
نم گیرد دنیای در ن بر ن شخایتها نیز با الگوهبای شبناخته شبده ان کباق چنبدان نبدارد.
بیشتر ا قات نجدی در صدد است تا با ذهنیبات فرضبیات خواننبده ببه مقابلبه برخیبزد ر نبد
رخدادهای را شیل دهد که با انتاارات خواننده هماهنگ نیست .ا ت ش م کند نسکت داسبتان-
های را با اقعیت ک رنگ سازد .در این راستا شخایتهای ا ماهیت فرا اقعب الکتبه اقبعنمبا
م یابند کُن ونها نیز از همین ماهیت تکعیت م کند .بدین اس ه ودمهای نجدی اغلآ هبویت
تخیل سیال م یابند .انها هر یك دچار نوع ر انپریش هستند .میان زمان که این ودمها در
بستر متنِ ون حضور م یابند ،از این قاعده مستثنا نیست .ه میان ه زمان در ر ایات نجبدی
ضعیت ناپایدار بیر ن از مرزهای تعری شده پیدا م کند .بنابراین به عنوان عامل اقع عین
مورد نار نکوده م توان گفت نجدی ساخت ،هویت «پیوستاری ذهن » «انگارهای شاعرانه» از
زمان میان ودمهای شیل م دهد« .پیوستار ذهن » «انگارهای شاعرانه» تعکیبری اسبت کبه
«باختین» به کار م برد مناور از ون ،زمانمندی میاننمای بازنمبای شبده ارائبهی تابویری
ذهن از پدیدههای در حال حرکت تصول است(باختین.)334 :1387،
زمینه در داستانهای نجدی ،عموما جهان ب نا ب ثکات است که به میانهای شناختهشده
شکاهت ندارد .زمان های ا نیز حالت مد ر ذهن دارد که میان ر یا اقعیت در نوسبان اسبت
نم توان به طور ق ع ون را برههی خاص از زمان فرض کبرد .از ایبن ر ی زمینبهی وثبار ی ببا
من ق معین شیل نم گیرد دارای مشخاههای مبکه تردیبدومیز مب باشبد .اسبلوب خباص
ر ایتگری در کار نجدی استفادهی ی از گزارههای غیر معمول ،نقب مهمب در سبامان یبافتنِ
چنین زمینهای دارد.
داستانِ «ورنا یرمان دشنه کلمات در باز ی من» داسبتانِ را ی یبا مبردی اسبت کبه ببرای
سوزاندن خالهای باز ی خود ،خالهای که در زندان بر باز ی کوبیده ،نزد «عالیه» زن که خال-
های ا را م سوزاند ،م ر د .را ی فردی متوه ر انپری است از حضبور «طباهر» کبه زنبده
نیست مدتها پی در «خاش» مرده ،در کنار عالیه خکر م دهد .نجبدی در ایبن داسبتان کوتباه،
دنیای توهم ِ را ی را با ذکر جزئیات از سوزانده شدنِ خالهای توسط عالیه تاویر کرده طب
ون ،چندین ماجرا در چندین زمان میان را به صورت تودرتو گسیخته ر ایت م کند .نویسنده با
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استفاده از شیوهی «جریان سیال ذهن» به ترسی حوادث ،خاطرات ذهنیات را ی مب پبردازد.
دنیای پارانویا ذهن پریشان ا توصی م کند ا برای نشبان دادن ایبن دنیبای تبوهم تبداخل
زمانها میانها از عکارات گزارههای نامرتکط ساختارشینانه استفاده نموده این نوع بیبان در
تیوین زمینهی سیال مکه داستان ا نق موثری ایفا م کند:
«بارخره طاهر را اوی اااق پر از دودِ عالیه چناری پیدا کردم .گفت« :نه ،دیگه این کار
از من بر نمیاد ».پیراهن يژمهاش به اندازه دو اا دکمه روی «بهود آیها کهه در میکهدههها
بگمایند» باز بود - ...عالیه خانم ،او رو خدا شما یه چیهزی بگهین .از بهازویم صهدای راه
رفتن ارکمنی شنیده میشد و صورت عالیه پیراهر از چمهمهای
رادستته ،یه کاری براش بکن ...».طاهر پمت سرفههای

بهود .گفهت :اهو کهه

سیگار میکمید «آستینتو بهزن

بار ببینم ».دست راستم را لخت کردم .گرفتم اوی صورا

 .نوك انگمت

را دور اها دور

خا برد .روی این پنجره آبی یك لنگه باز یك لنگه بسته .پنجرهای که روی پوست بازوی
من چین برداشته و پیر شده است .گفت« :کی برات کوبیهده » نگهاه
زندان روی صورا

پاش پاش شده بود...گفت :حار میخوای پاک

پریروز یه بابایی این لنگه [لنگه پنجرهای که ر ی باز ی

کهردم .سهالهای

کنی که چی گفهتم:

خالکوب شده] رو ...چطوری بگهم

واکرده رفته او...گفت :رفتهه اهو اهوی چهی گفهتم :اهو بهازوم ،اینجهام .مهیخهوای
ببینی

...نفس عالیه روی پوستم بود و خودش یك جنگل دورار از اسم

حار راست راستی میخوای پاک

...طاهر گفهت:

کنی درد داره ها.عالیه آن طرف اااق خودش را مثهل

مالفه انداخته بود روی امك و طاهر سرفههای

را برداشته بود که از ااهاق بهرود ...کهف

دست چپم را گذاشتم روی پنجره اا آینه رفتم .عالیه یك اکه مقوا را برایم اریمه اریمه
کرد...ارکمنی قمقرق راه انداخته .هر بار که پرده کنار میرود آفتاب به اندازه اهن عالیهه
روی قالی دراز میکمد .بمقابی پر از کلمه روی یکهی از پلهههاسهت .کلمهات خهیس از
بمقاب میافتند روی یك چاقو( .پس این طاهر چی شد ).چند اا کله پاره شده و ارکمنی
روی گریهاش عینك دودی زده( »...نجدی)17-14 :1379،
تعیین تشخی .زمینهای معلوم در این داستانِ کوتاه ممین نیست .زیرا در ون ،چندین ماجرا
بد ن رعایت ترتیآ توال زمان نیز بد ن تفییكِ میانِ قوعِ حوادث ومده است؛ ماجرای سوزانیده
شدن خالهای را ی ،طرح پنجرهای د لنگه بر باز ی ا که ر ای مدع است از لنگهی بازِ ون کس
تو رفته ،ماجرای عشق دیدارهای عالیه مرتضب  ،مباجرای تبرکمن ماجراهبای دیگبری در ون
هست که هر یك به زمان میان متفا ت تعلق دارند ،اما در داستان به صورت تبو در تبو درهب
تنیده جای گرفتهاند ،هر کدام از این ماجراها به تنهای م تواننبد موقعیبت زمینبهای را در ذهبن
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خواننده تداع نمایند .اما نویسنده مشخاههای زمان میان ونها را به گونبهای در هب پیوسبته،
که تشخی .تعیین زمینهای معلوم برای ون میسر نیست .پیداست نجبدی ببرای ترسبی تبوه -
زدگ وشفتگ ذهن را ی ،تعمدا حوادث ،زمان ،میان نیز موقعیت هویت شخایتها را دره
ومیخته نشان های را که با ون بشود این عناصر را از ه متمایز تفییك نمود ،پاو کرده اسبت.
در این داستان ،زبانِ ر ایت تیه تیه ناهمگون است ،اما با ونچه نجدی قابد نشبان دانب را دارد،
تناسآ یافته است .شگردهای زبان که به شیلگیری ترسبی چنبین احبوال انجامیبده ،شبیوه
رفتار خاص نجدی با زبان کناره نشاندن عکبارات ببه ظباهر غیرمبرتکط اسبت .ایبن امبر «عبدم
انسجام» را که اساس کار نویسندگان «پست مدرن» م باشد(شمیسا ،)323 :1378،در این داستان
به گونهای خاص نمود بخشیده است.
 -4نتیجهگیری
«بیژن نجدی» نویسنده شاعری است که تا حد زیادی زبانِ داستان را به بیان شعری نگرش
شاعرانه نزدیك ساخته است .فرصت کوتاه زنبدگ  ،ببه ایبن نویسبنده مجبال کباف نبداد شبیوهی
انصااری متفا ت خوی را تیوین کمال درخور بکخشد .از «نجدی» وثبار معبد دی ببه جبای
مانده در همین وثار معد د ،نشانههای بر خ قیت نوجوی ی م توان سراغ گرفت .ا در زببان
ر ایت ،ه به شگردهای فرمالیست ه به تجربههبای پسبت مبدرن تمایبل نشبان داده اسبت.
«نجدی» مشخاههای این د را به گونهای خباص توأمبان بخشبیده ببا نگباه ،ذهنیبت ،زببان
شاعرانه درومیخته است .از این ر ی ی را م توان نویسندهای صباحآ سبکك اسبلوبِ داسبتان-
نویس ا را شیوهای انصااری نامتعارف ارزیاب نمود .ساختارشین تجرببهگرایب «نجبدی» در
زبان ،در عین حال ،ب اعتنای ی به وموزههای عموم ِ ر ایت م تواند برای برخ جذابیت داشبته
ا را به عنوان نویسنده نوویین خ ق معرف کند در نار کسان که ببه شبیوههبای معمبول
معهودِ ر ایت ،اُنس دارند ،ناخوشایند جلوه نماید .نثر شاعرانه رفتار زبان ِ متفا تِ «نجدی» موجآ
ظهور شاخاه های در کار ی شده هنجار ر ایت نیز کیفیت برخورد ا را با عناصر داسبتان ،در
موارد زیادی تصت تاثیر قرار داده است.
«نجدی» ر ایت مصتوای داستان را با غنای تاویری جنکههای زیکاشبناخت یبژهای کبه
ماداقهای ون را در شعر م شود سبراغ گرفبت ،مب زم نمبوده اسبت .ببه همبین اسب ه وثبارش،
خوانندگان را در برابر حظ تأثیری د گانه قرار م دهد؛ یی حظ تبأثیرِ شباعرانه کبه از تابا یر
شعری زیکای ظرافتهای ک م به دست م وید دیگر لذت که از خواندنِ داستان پ گیری
ماجراهای ون قابل دریافت است .این تأثیر د گانه ،جههی خاص نامتعارف به داستانهای نجدی
بخشیده ا را در موقعیت نویسندهای متفا ت قرار داده است.
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اخوت ،احمد .1371 .دستورزبان داستان؛ اصفهان؛ فردا ،چاپ ا ل.
ایران  ،ناصر .1364 .داستان :تعاری  ،ابزارهبا عناصبر؛ تهبران؛ کبانون پبر رش فیبری کودکبان
نوجوانان ،چاپ ا ل.
باختین ،میخاییل .1387 .تخیل میالمهای ،جستارهای در بارة رمان؛ ترجمۀ ر یبا وذرپبور؛ تهبران؛
ن  ،چاپ ا ل.
براهن  ،رضا .1362 .قاه نویس ؛ تهران؛ نشر نو ،چاپ ا ل.
براهن  ،رضا .1377 .تجدد ر ایت ...در وثار صادق چوبك .ماهنامه ودینه .شماره  .128مبرداد مباه.
(.)13-11
بهکهان  ،سیمین  .1377یاد بعض نفرات؛ تهران؛ الکرز ،چاپ ا ل.
بییهام ،جك .1388 .صصنه ساختار در داستان؛ ترجمه پریسبا خسبر ی سبامان ؛ اهبواز؛ رسب ،
چاپ ا ل.
ب نیاز ،فتحاله .1387 .درومدی بر داستاننویس ر ایتشناس ؛ تهران؛ افراز ،چاپ ا ل.
تسلیم  ،عل  .1388 .گزارههای در ادبیات معاصر ایران ،داستان؛ تهران ،کتاب ومه ،چاپ د م.
تسلیم  ،عل  .1388 .نقد ادب  ،ناریههای ادب کاربرد ونها در ادبیات فارس ؛ تهران؛ کتاب ومبه،
چاپ ا ل.
حقوق  ،مصمد .1377.مر ری بر تاریخ ادب ادبیات امر ز ایران  ، 2نثر -داسبتان؛ تهبران؛ ق بره،
چاپ ا ل.
حنی  ،مصمد .1376 .مراحل خلق داستان؛ تهران؛ سوره ،چاپ ا ل.
شمیسا ،سیر س .1378 .نقد ادب ؛ تهران؛ فرد س ،چاپ ا ل.
شمیسا ،سیر س .1391 .میتآهای ادب ؛ تهران؛ ق ره ،چاپ سوم.
شیری ،قهرمان .1387 .میتآهای داستاننویس ایران؛ تهران؛ چشمه ،چاپ ا ل.
عابدین  ،حسن .1369 .پیدای رمان نو در ایرن .ماهنامه گرد ن .شماره .2سال یی  .وذرمباه-16( .
.)19
فتاح  ،حسین .1386 .داستان گام به گام؛ تهران؛ صریر ،چاپ ا ل.
گلستان ،ابراهی  .1377 .گفته ها؛ تهران؛ یدا؛ چاپ د م.
گلشیری .احمد .1384 .داستان نقد داستان ،جلد ا ل؛ تهران؛ نگاه ،چاپ چهارم.
گلشیری ،هوشنگ .1388 .باغ در باغ( ،مجموعه مقارت) جلد1؛ تهران؛ نیلوفر ،چاپ سوم.
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کادن ،ج  .ای .1386 .فرهنگ ادبیات نقد؛ تهران؛ شادگان ،چاپ د م.
گِرن ،یلفرد .1376 .مکان نقد ادب ؛ ترجمه فرزانه طاهری؛ تهران؛ نیلوفر ،چاپ ا ل.
مندن پور ،شهریار .1389 .کتاب ار اح شهرزاد ،سازههبا ،شبگردها فبرمهبای داسبتان نبو؛ تهبران؛
ققنوس ،چاپ سوم.
میرعابدین  .حسن .1377 .صد سال داستان نویس ایران 3( .جلدی)؛ تهران؛ چشمه ،چاپ ا ل.
نجدی ،بیژن .1390 .د باره از همان خیابانها؛ تهران؛ مرکز ،چاپ هشت .
نجدی ،بیژن .1391 .یوزپلنگان که با من د یدهاند؛ تهران؛ مرکز ،چاپ هفده .
ستلند ،پیتر .1371 .شیوههای داستاننویسی ؛ ترجمۀ مصمدحسبین عکاسبپور تیمجبان ؛ تهبران؛
مینا ،چاپ ا ل.

