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  دهيچك
 ثانوي ومعاني اصلي ثانوي ازمعناي اعم آن ثانوي معاني بررسي داستان، زبان تحليل
از منظر ايـن پـژوهش،   . است يكديگر با ها پيچيدةآن ارتباط وكشف داستان جانبي

معناي ثانوي اصلي در داستان، همان درونماية آن است كه معاني برآمده از عناصـر  
اي از معاني    و شگردهاي داستان بدان داللت دارند و در ارتباط با هم، شبكة پيچيده

جـايي  «اين جستار، در خوانش مجموعه داسـتان . دهند ا تشكيل ميثانوي داستان ر
، اثر گلي ترقي، شگردهايي را بررسي كرده كه به معاني ثـانوي يـا درونمايـة    »ديگر

اين شگردها ذيل عناصر داسـتاني ماننـد   . ها داللت داشته باشند مشترك اين داستان
گـاني مـتن قـرار    شخصيت، مكان، زمان، عناصر طبيعي، آب و هـوا و عناصـر واژ  

ايـن  . كننـد   گيرند و در ارتباط با هم، درونماية مشترك اين مجموعه را القـا مـي    مي
است كـه  » از خود بيگانگي و آشنايي«درونماية مشترك، در يك چارچوب تقابلي، 

بر محوريت سفر قرار دارد؛ اين تقابل يكي از مفاهيم مهم در عصر مدرن است كـه  
كارگيري ساختار تقابلي براي هريك از عناصر داستان،   بهدر اين مجموعه، از طريق 

اين جستار با بررسي ساختارهاي تقابلي هريك از اين عناصر، به شبكة . شود  القا مي
يابد كـه درونمايـة يـا معنـاي ثـانوي مشـترك مجموعـه          معنايي متقابلي دست مي

  .ها است  داستان
 .دوگانه، گلي ترقي،جايي ديگري ها داستان كوتاه مدرن، تقابل :ها كليدواژه
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  مقدمه. 1
» جايي ديگر«هاي مدرنيستي زبان داستان در مجموعة   موضوع اين پژوهش، بررسي ويژگي

آن، مجموعه عناصر و شگردهايي است كـه  1زبان داستان در معناي عام. اثر گلي ترقي است
از علم معاني در  ثانوي در اين پژوهش، اصطالح معناي. كند  معناي ثانوي داستان را القا مي

بالغت كهن وام گرفته شده و دامنة آن وسعت داده شـده اسـت؛ بـه طـوري كـه تمـام       
حاصـل  «به طور كلي معـاني ثـانوي   . شود  هاي روشمند از هر متني را شامل مي  برداشت

اسـت، و  ... هاي فرعي و   ها، رمزگان  هاي متني، دانش پيشين، رمزگان  برهمكنش بين اليه
اي از  اي، زباني يا غير زباني، در يك كـنش ارتبـاطي، در دل نظـام پيچيـده      ر نشانهلذا ه

از منظر اين پـژوهش معنـاي    .)254: 1387سجودي، (» كند  عوامل متعامل معني پيدا مي
ثانوي در داستان، بر دو نوع اصلي و فرعي است؛ معنـا يـا معـاني ثـانوي اصـلي همـان       

دهند و معـاني ثـانوي     درونماية داستان هستند كه چارچوب اصلي داستان را تشكيل مي
دهنـدگي    فرعي، ديگر معاني مرتبط با درونماية داستان هستند كه به نوعي، نقـش بسـط  

بـر  . گيرنـد    معنا را بر عهده دارند و زير مجموعة معاني ثانوي اصلي قرار مي) ليزوركاتا(
اين اساس، در جستار حاضر، هر عنصـري كـه در القـا و انتقـال معنـاي ثـانوي اصـلي        

. شـود  داستان، نقشي ايفا كند، به عنوان بخشي از زبـان داسـتان بررسـي مـي    ) درونماية(
، نوشـتة گلـي ترقـي، انجـام     »جـايي ديگـر  »    داسـتان بررسي حاضر با تكيه بر مجموعه 

هاي مدرنيستي در ايران بـه     توان از جمله داستان   هاي اين مجموعه را مي   داستان. شود   مي
ها را به داستان مـدرن نزديـك      هايي كه سبك اين داستان   ترين ويژگي   از مهم. شمار آورد

  . ها است   پردازي در آن   ية ديد و نوع شخصيتكند، زبان غنايي، شيوة روايت، زاو   مي
رواج  1360هاي ادبي غرب، از اوايل دهة    تأثير جريان   داستان كوتاه مدرن در ايران تحت

هاي مهم در ادبيات و هنر، در اواخر قـرن نـوزدهم      مدرنيسم به عنوان يكي از جريان. يافت
تـوان     نوين است و مدرنيتـه را مـي   اصطالح مدرن به معني امروزي و. در غرب مطرح شد

 مجموعة فرهنگ و تمدن اروپايي از رنسـانس بـه ايـن سـو دانسـت، يـا آن را امروزگـي       «
  .)4: 1389احمدي، (» يا نوآوري و تجديد ناميد) دنامروزي ش(

مدرنيسم برخالف رئاليسم به جنبة عيني و بيروني واقعيـت توجـه نـدارد و واقعيـت را     
. از اين رو، بر جنبة فرديِ واقعيت تمركز دارد. داند   شود، مي   منعكس ميچه در ذهن فرد    آن

فردگرايـان بـر هويـت    . بينيم يك مبناي مهم مدرنيسم، فردگرايي است   روست كه مي   از اين
انسـان  . ست كه تنهايي دستاورد مهم فردگرايـي اسـت  جا اينفردي تأكيد فراوان دارند و از 
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فرديت . گذارد   شود و اصولي فردي را بنيان مي   ل همگاني دور ميمدام بيشتر از اصو«مدرن 
انسان مدرن چون يگانه مسئول . شود   نيرويي است كه از حل شدن كامل ما در جمع مانع مي

  .)46: همان(» ده، همواره وانهاده و هراسان استهايي است كه آفري   ارزش
داند و داستان مدرن نيـز، بـر      ه فرد ميبر اين اساس، مدرنيسم واقعيت را متكثر و قائم ب

بـه   پـردازد،    ها و وقـايع بيرونـي مـي      خالف داستان رئاليستي كه به توصيف ظاهر شخصيت
رو،    پـردازد؛ از ايـن     هـا مـي     هـاي ناپيـدا در ذهـن شخصـيت       ذهن و واقعيت دنياي چندپارة

 دهد   ض فرد با خودش را نشان ميها، دروني است و تعار   ها در اين نوع از داستان   كشمكش
  .)22: 1388پاينده، (

را نيـز   روايتها، نوع    عطف توجه از جهان بيرون و وقايع بيروني به ذهنيات شخصيت
بـا نقـض   «كند؛ بدين معنا كه نويسـندگان داسـتان مـدرن       هاي مدرن متفاوت مي   در داستان

گويي دروني، روايت    مانند سيالن ذهن و تكهايي    ساختار خطي زمان و با استفاده از تكنيك
گويي و جريان سيال    تك .)24: همان(» كنند   اي از خاطرات بدل مي   را به كالف درهم پيچيده

هـا بـه      اين داسـتان «كند؛ از اين جهت    هاي مدرن متفاوت مي   ذهن، نوع روايت را در داستان
هـاي     هاي ارجاعي و مستقيم و ساده به داللت   ژانرهاي غيرروايي بدل شده است و از داللت

  .)223: 1388تسليمي، (» مني و بسيار نمادين رو آورده استض
منزوي در داستان مدرن، با توجه به  فردگرايي در عصر مدرن، معموالً فردي  شخصيت
ح نـاآرامي رو «ترين دستاورد فردگرايي است و    همانطور كه گفتيم تنهايي، مهم. و تنها است
احسـاس بيگـانگي    .)46: 1389احمدي، (» ناهمخواني فرد است با گروه و جمعمدرن زادة 

با جامعه و حتي با خود، انسان مدرن را در تعارض و رويارويي با جامعه و گاه با خود قرار 
  . كه از مضامين مهم داستان مدرن است دهد   مي

بـدين معنـا كـه    . گيـرد    يپردازي قرار مـ    در داستان مدرن در خدمت شخصيت توصيف
شود، ديدگاه و نوع نگاه شخصيت اصلي داسـتان را نسـبت بـه امـور        چه توصيف مي   هرآن

هدف نويسنده به دست دادن تصويري بالواسطه از افكار و احساسات «بنابراين، . نشان دهد
يدادها رو، پيرنگ كمترين اهميت را دارد و بازگويي رو   از اين. شخصيت اصلي داستان است

هـاي شخصـيت اصـلي بـاقي        بيشتر براي نشان دادن تأثيري است كـه حـوادث در نگـرش   
  .)64: 1388پاينده، (» گذارد   مي

هاي گلـي ترقـي، زبـان       هاي مدرنيستي داستان   اين پژوهش به منظور دستيابي به ويژگي
طبـق تعريـف ذكـر شـده، زبـان      . كنـد    هاي او را در مجموعة جايي ديگر بررسي مي   داستان
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ها و شگردها    اين نشانه. ها و شگردهاي بيان معاني ثانوي در داستان است   داستان همان نشانه
رو،    از ايـن . شـود    ها را شـامل مـي     هاي آن   شدة داستان و گاه زيرمجموعه   گاه عناصر شناخته

هـاي     هـا و تحليـل ويژگـي      هاي آن   روش اين پژوهش استخراج اين عناصر و زير مجموعه
  . ها است   مدرنيستي اين مجموعه شگردها و نشانه

داستان كوتـاه  «توان به جلد دوم كتاب    هاي كوتاه مدرن، مي   در زمينة پژوهش در داستان
هـاي     اين كتاب به بيـان ويژگـي  . ، اثر حسين پاينده، اشاره كرد)هاي مدرن   داستان(» در ايران
در زمينة نقد . هاي مدرن و نقد چندين داستان كوتاه مدرن ايراني، پرداخته است   تانكلي داس

، به كوشش علي دهباشـي و  »نقد و بررسي آثار: گلي ترقي«توان به كتاب    آثار گلي ترقي مي
، نوشـتة شـهال زرلكـي و    »تحليل و بررسي آثار گلي ترقي: خلسة خاطرات«مهدي كريمي، 
، از الهـام حـدادي و   »كهن الگويي داستان جايي ديگر از گلـي ترقـي   تحليل«: مقاالتي چون

از الهـام  » شناختي به داستان دو دنيا، اثـر گلـي ترقـي      رويكردي روايت«فرهاد درودگريان و 
هاي گلي ترقي نوشته شده،    آثار ذكر شده و ديگر نقدهايي كه بر داستان. حدادي، اشاره كرد

 . رويكرد پژوهش حاضر، هستندمبتني بر رويكردي متفاوت از 

  :پردازيم   هاي اين مجموعه مي   هاي مدرنيستي زبان داستان   در زير به بررسي ويژگي
  

  بررسي. 2
  درونمايه 1.2

درونمايه يا مضمون يكي از عناصر مهم در داستان است و از ديدگاه اين پژوهش، درونماية 
نيز به ويژگي » درونمايه«كه در تعريف    چنان داستان، معنا يا معاني ثانوي اصلي داستان است؛

نويسـندگان اغلـب در آثـار خـود، از بيـان صـريح       «انـد؛     غيرصريح بـودن آن اشـاره كـرده   
صريح را بـراي تصـوير و تشـريح       هاي غير   كنند و شيوه   هاي داستان خود پرهيز مي   درونمايه

هاي داستان    در افكار و عواطف و تخيالت شخصيتها را    گزينند، مثالً درونمايه   ها بر مي   آن
گنجانند و خواننده از طريق تفسير اين افكار و تخـيالت و تعبيـر موضـوع داسـتان، بـه         مي

ود، تأثيرش تر ارائه ش   تر و غيرصريح   برد؛ زيرا هرچه درونمايه ظريف   درونماية داستان پي مي
اهميت درونمايه از آن جهـت اسـت كـه     .)51 :1364ميرصادقي، (» بر خواننده بيشتر است

زند؛ به بيان ديگر، درونمايه معناي اصلي داسـتان اسـت كـه       عناصر ديگر را به هم پيوند مي
بنابراين فكر اصلي و مسلط در هر اثـر  . ديگر عناصر در پيوند با يكديگر بر آن داللت دارند

شود و عناصر آن    الل اثر كشيده مياي در خ   ادبي درونمايه آن است كه همچون خط يا رشته
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رو، جهـت     از ايـن  .)127: 1388جمـال و ميمنـت ميرصـادقي،    ( زند   را به يكديگر پيوند مي
هاي    درونماية داستان .)42: 1364ميرصادقي، ( دهد   فكري و ادراكي نويسنده را نيز نشان مي

ها دو جنبـة درونـي و      ستانسفر در اين دا. ، سفر است»جايي ديگر«گلي ترقي در مجموعة 
جنبة دروني سفر، هستة اصلي درونمايه و جنبة بيرونـي آن، نقـش   . گيرد   بيروني را در بر مي

همواره از اين سفر بيروني به سفر دروني و سپس به . را به عهده دارد) كاتاليزور(دهنده    بسط
. گر يك فرايند هسـتند    يز نمايشها بيش از هر چ   رسيم؛ بنابراين اين داستان   مقصد دروني مي

هاي داستاني بـه سـفر بيرونـي رو بياورنـد، از        شود شخصيت   چه را كه موجب مي   ترقي، آن
  : كند   وگوهايش به اين مسئله اشاره مي   او در گفت. داند   خودبيگانگي و غربت دروني مي

جغرافيـايي   مرزهـاي . منظور من از غربت، غربت واقعي است، غربـت از خـود اسـت   
تـر     شود در سرزمين و خانـة خـود، از هميشـه بـيش       مي. كنندة اين غربت نيست   تعيين

مسأله اين اسـت  . جوار   وطن، هم   زبان، هم   هاي هم   بيگانگي با آدم. احساس بيگانگي كرد
شود و در كجا و    اش نزديك مي   كه انسان چگونه و تحت چه شرايطي، به خود راستين

انـات بـالقوه و   هـايي بـا عـالم هسـتي، امك       اي از بودن و تحت چه نسبت   چه نحوهدر 
  .)167: 1382روحاني، به نقل از دهباشي،( شود اش شكوفا مي   نهفته

هـاي ترقـي      بنابراين غربت دروني و از خودبيگانگي يكي از معاني ثانوي اصلي داسـتان 
ش عميق نسبت به خود و رابطة خـود بـا   از خود بيگانگي يعني نداشتن آگاهي و بين. است

دهـد تـا بـر       اين نوع از آگاهي است كه به انسان آزادي و قدرت انتخاب مـي . جهان هستي
  : گويد   ترقي مي. سرنوشت خودش حاكم شود

توان حاكم بر سرنوشـت خـود      آيا مي. وسوسة فكري من مفهوم آزادي و انتخاب است
تـوان     آيا مـي     ود را انتخاب كرد و به راهي ديگر رفت؟توان نحوة زندگي خ   بود؟ آيا مي

منظـورم از قيـام   . معترض بود و پاي اين اعتراض ايستاد و قيـام كـرد؟ قيـام وجـودي    
دقيقي، به ( متولد شدن استاز خود مردن و دوباره . وجودي، قيامي اگزيستانسيال است

  .)193: 1382نقل از دهباشي، 
 و اصـيل  خـود  انسـان  آن طي كه نامد   مي فرديت روند را، آگاهي به رسيدنترقي روند 

 يتـا زمـان   ينبنـابرا  .)217: 1382 ي،آزرم و افشنگ، به نقل از دهباش( يابد   مي را اش   راستين
ـ   يدهنرس يآگاه ينانسان به ا ـ    ي،است، احساس غربـت درون  ياو را دچـار اضـطراب درون

 ديگـر  جايگـاهي  يـا  و جاي يافتن دنبال به كه است اضطراب اين از رهايي براي و كند   يم
 يـن ا هـاي    شخصيت. يابد رهايي دروني آشفتگي و اضطراب اين از شايد تا گردد،   مي) بهتر(
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 رسـند،    مي كه كجا هر به اما روند؛   مي ديگر جاي به جايي از و كنند،   مي سفر دائم مجموعه،
  : گويد   مي ترقي. يابند   نمي باز را خود آرامش

ها همگي    هاي اين داستان   قهرمان. بگذارم» سفر«خواستم اسم اين آخرين مجموعه را    مي
مسافرند، مسافرهاي تبعيدي، تبعيدي از اقليم جغرافيايي، تبعيد از دنياي كودكي، تبعيـد  

فاني و دهباشـي، بـه نقـل از    (مسافرهاي شهرهاي خيالي در جستجوي جايي . از خود
  ؛)232: 1382دهباشي، 

  : بينيم كه جاي ديگر، در واقع همين جاست   ها مي   اما در پايان داستان
در ايـن  . عالم غيب و ملكوت و هفت گنبـد مينـا نيسـت   . جاست   همين » ديگرها«اين 

. »فردوس دمي ز وقت آسودة ماسـت «: گويد   خيام مي. دنياست و اين دنيا در من است
  .)237: همان( بر سر اين وقت آسوده استصحبت 

بر اين اساس، معاني اصلي داستان بر محور دو وضعيت متقابل اسـتوار اسـت؛ يكـي از    
هاي معنايي خود را    ها زيرمجموعه      هر يك از اين. خودبيگانگي و ديگري آگاهي و خوديابي

ن در تـوا    ايـن مجموعـة معنـايي متقابـل را مـي     . گيرند   دارند كه در تقابل با يكديگر قرار مي
  :جدول زير مشاهده كرد

  مجموعة معاني ثانوي متقابل در داستان. 1جدول 
بازي ناتمام،(از خود بيگانگي و غربت دروني

  )اناربانو، درخت گالبي، بزرگ بانو، جايي ديگر
  آگاهي و رسيدن به خود راستين

بازي ناتمام، اناربانو،(اضطراب دروني و سرگرداني
  )جايي ديگردرخت گالبي، بزرگ بانو، 

  آرامش و قرار يافتن

بازي ناتمام، اناربانو، درخت گالبي،(سفر بيروني
  )بزرگ بانو، سفر بزرگ امينه، جايي ديگر

  ماندن در جايي و سفر دروني

بازي(گشتگيغربت و بيگانگي با دنياي بيرون و گم
ناتمام، اناربانو، درخت گالبي، بزرگ بانو، سفر بزرگ 

  )ديگرامينه، جايي 
  آشنايي و وحدت با دنياي بيرون

بازي ناتمام، اناربانو،(اراده بودنآلودگي و بي   خواب
درخت گالبي، بزرگ بانو، سفر بزرگ امينه، جايي 

  )ديگر
  اراده و انتخاب

  خاموش بودنبازي ناتمام، اناربانو، درخت گالبي، (هياهو داشتن 
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 )بزرگ بانو، جايي ديگر

ناتمام، اناربانو، درخت گالبي،بازي(خسته بودن
  )بزرگ بانو، جايي ديگر

  سرحال بودن

بازي ناتمام، درخت(طلبيغرور و منيت و برتري
  )گالبي، بزرگ بانو، جايي ديگر

  طلبي   تواضع و وحدت

بازي ناتمام، اناربانو، درخت گالبي، بزرگ(شتاب 
  )بانو، جايي ديگر

  آهستگي

اناربانو، درخت(الگوهافاصله از گذشته و كهن
  )گالبي، بزرگ بانو

  الگوها   بازگشت به گذشته، به كهن

بازي ناتمام، اناربانو، درخت گالبي،(ناراضي بودن
  )بزرگ بانو، سفر بزرگ امينه، جايي ديگر

  داشتن احساس رضا و تسليم

  
 شخصيت 2.2

معنـاي سرگشـتگي و تنهـايي و     اي است كه   گونه   هاي مدرن به    پردازي در داستان   شخصيت
ترين عامـل     كنندة درونمايه و مهم   ترين عنصر منتقل   دانيم، مهم   چنانكه مي. كند   انزوا را القا مي

تقريباً تمام داستان در گسترش طرح و ارائة درونمايه . طرح داستان، شخصيت داستاني است
بايســت شــگردهاي    براين مــيبنــا .)33: 1384يونســي، ( جويــد   از ايــن عنصــر بهــره مــي

هـا و     اي باشـد كـه بتوانـد درونمايـه       هـا بـه گونـه      پردازي در اين نـوع از داسـتان     شخصيت
مدرن اغلب فردي تنهاست كه نه فقط با     شخصيت. هاي معنايي مدرنيسم را بيان كند   ويژگي

عمـوالً از طريـق   پـردازي چنـين شخصـيتي م      شخصيت«. ديگران كه با خود نيز بيگانه است
 .)31: 1388پاينـده،  (» گيـرد    هاي او صـورت مـي     ها و تداعي   تصوير كردن رؤياها و كابوس
هـاي     ، ويژگـي )رفتـار و گفتـار  (ها    ها، كنش   به نام    در داستان،    براي بررسي عنصر شخصيت
اية داستان دارنـد، بـه   جايي كه معنايي همسو با درونم   ها، تا آن   ظاهري، رفتاري و دروني آن

  :كنيم   عنوان بخشي از زبان داستان توجه مي
ها اغلب داراي معنـاي ثانويـه      نام. پردازي است   شخصيت    ناميدن يكي از شگردهاي مهمِّ

كنند؛ از اين طريق به ايجـاز مـتن      هستند و در القاي درونماية داستان نقش مهمي را ايفا مي
شـوند و از ايـن      ها بيان مـي    كه گاهي برخي از معناها در دل نام   آن توضيح. رسانند   ياري مي

زنند و ايـن     طريق تأثيرگذارتر خواهند بود؛ چرا كه معنايي را با شخصيت داستاني پيوند مي
ها از جهت معنارساني، تفاوتي    ميان جملة اسنادي و نام. شود   پيوند موجب استحكام معنا مي
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ها از تأكيد، قطعيت و ايجاز بيشتري نسبت به جمـالت اسـنادي      توضيح كه ناماست؛ با اين 
ترين زمـان و بـا تأكيـد       برخوردار هستند و اين قطعيت و ايجاز، معناي بيشتري را در كوتاه

توان انـواعي در نظـر      ها در داستان، مي   براي نام. كند و تأثيرگذارتر خواهد بود   بيشتر، القا مي
شـود، ماننـد      ها اسـتفاده مـي     هاي خاص براي آن   هاي خاص كه از اسم   نام: ز جملهگرفت؛ ا
هاي عام اشاره دارد، مانند خانم و آقـا، همـه و ديگـران؛       هاي عام كه بر شخصيت   آزاده؛ نام

اين هاي اشاري كه در    ها اشاره دارد، مانند مادرش يا شوهرش؛ نام   هاي نسبي كه به نسبت   نام
هاي كنشي كه بر كـنش     شود، مثل او، همان؛ نام   ها از ضميرهاي اشاري استفاده مي   نوع از نام

هـاي توصـيفي كـه بـه وضـعيت و صـفتي در          و شغل شخصيت اشاره دارد، مانند دكتر؛ نام
تـر بـا تركيـب يكـي از        هاي توصيفي بيش   در نام. شخصيت اشاره دارد مانند شخصي بدبين

توصـيفي   - توصيفي و يا اشاري - هاي فوق با صفتي مواجه هستيم؛ مانند نام كنشي   نام انواع
  . توصيفي - و يا عمومي

شناسي انتقادي براي تحليل سبك    در كتاب سبك(Jeffries) يكي از ابزارهايي كه جفريز 
ن ناميـدن بـه عنـوا   « 2در فصل دوم اين كتـاب . دهد، ناميدن و توصيف كردن است   ارائه مي

يابند و از طريـق     وسيلة آن تشخّص مي   ها و اشياء به   فرايند زباني مطرح شده كه مردم، مكان
  .)49: 1391درپر، (» كنند   هاي خاصي پيدا مي   ها ويژگي   افزودن صفات، اين هويت

نـوع  اين . هاي ترقي بسامد فراوان دارد   هاي توصيفي در داستان   فوق، نام هاي   از ميان نام
ناميدن، يكي از شگردهاي زباني است كه عالوه بر موجز كردن مـتن، بـه القـاي درونمايـة     

. آيند   شمار مي   كند و جزء ويژگي سبكي نويسنده به   داستان و تأكيد بر آن نيز كمك بسيار مي
فقط «مانند  كند؛   ها، القا مي   گاه نويسنده معناي طنزآميز مورد نظر خود را با استفاده از اين نام

هاي داستان براي رسيدن به جايگـاه     كه به اين معنا اشاره دارد كه شخصيت» فقط او«و » من
ناميـدن اشـخاص بـا ايـن واژگـان، مـتن را       . دانند   برتر، خود را از ديگران متمايز و برتر مي

لش را بـه چـا  ) برتـري طلبـي  (كند و نويسنده از اين طريق، چنـين طـرز تفكـر       طنزآميز مي
  :مشاهده كرد» بازي ناتمام«توان در داستان    ها را مي   نمونه بارز اين نام. كشد   مي

و  ايستند   ، با نگاهي مراقب و بدني آمادة هجوم، رودرروي هم مي»من«و فقط » او«فقط «
  .)11: 1389ترقي، (» كاري به مسافرهاي ديگر ندارند
» صفت ديگر و ساير«گيرند كه با    هايي قرار مي   نامو » ديگران»    اين دو نام در تقابل با نام

هـا بـه      نويسنده از طريق اين نام. »مسافرين ديگر«و » ساير شاگردها«مثل : شوند   توصيف مي
كنـد؛ يعنـي عـالوه بـر        شكل طنزآميزي به تقابل مطرح شده در درونماية داستان اشاره مـي 
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توان از كاربرد اين    ابخشي مطابق با درونمايه را نيز ميها، كاركرد معن   كاركرد طنزآميز اين نام
  . ها مشاهده كرد   نوع از نام

شوند؛ مثل    هاي ترقي، برخي از واژگان همسو با درونماية داستان، پر تكرار مي   در داستان
ها از اين واژگان و    نويسنده گاهي براي ناميدن شخصيت... . خواب، خستگي، خوشبختي و

اي تأكيـدآميز و     هـاي داسـتان مسـتقيماً و بـه گونـه        گيرد، تا شخصـيت    ها نيز بهره مي   صفت
، نامي توصيفي است »آلود   خانمي خواب«براي مثال . تأثيرگذار با فضاي داستان همسو شوند

آلود بودن در فضاي داستان اشاره دارد، شخصـيت را بـا      كه به معناي خواب   كه عالوه بر اين
  . زند   كند و هويت او را با بخشي از معناي اصلي داستان پيوند مي   ويژگي معرفي مياين 

ها،    هاي ترقي، داللت بر معناي ثانوي دارند؛ از جملة اين نام   هاي كنشي نيز در داستان   نام
بسـامد بيشـتر   ) بازي ناتمام و انار بانو(است كه به خصوص در دو داستان نخست » مسافر«

هايي با    جا كه موضوع سفر در اين مجموعه بسيار پررنگ است، وجود شخصيت   از آن. دارد
هاي كنشـي     از ديگر نام. رساند   به ساختن فضايي همسو با اين موضوع ياري مي» مسافر«نام 

جايي و سفر    مرتبط با درونمايه، باربر، مأمور گمرك، مهماندار، خلبان و راننده است كه جابه
  .كنند   مي را القا

هـا شـامل گفتـار و       پردازي است؛ اين كنش      ها بخش مهمي از شخصيت   كنش شخصيت
توان بـه     هاي رفتاري مي   گاه از طرق كنش. شود   مي) تفكرات و احساسات(رفتار و ذهنيات 
هـا در ايـن      برخـي كـنش  . هاي داستان و سپس درونماية داستان راه يافت   ذهنيت شخصيت

ه داستان پر تكرار هستند و از اين رو در القاي معناي ثانويه نقش مهمي را به عهـده  مجموع
رو عـالوه بـر      ها بر پاية ساختاري دوگانه و متقابل قرار دارند؛ از اين   تر اين كنش   بيش. دارند

  . دهندة يك فرايند در داستان هستند   تقابل، گاه نشان
ترين كنش پرتكرار در اين مجموعه داستان    ين و برجستهتر   جايي، مهم   سفر كردن و جابه

جـايي دربردارنـدة      سفر و جابه. ها است   اين كنش همان هستة اصلي درونماية داستان. است
ها با محوريت كنش و فرايند    رو درونماية داستان   دهندة يك فرايند است؛ از اين   تغيير و نشان

جـايي، مانـدن در يـك جـا و سـفر         مقابلِ سفر كردن و جابه در. شود   ناشي از آن همراه مي
زير مجموعة اين دو كنش متقابـل، دو وضـعيت رضـايتمندي و    . شود   نكردن نيز مطرح مي

هـاي     هرگـاه شخصـيت  . آينـد    نارضايتي است كه محرك اصلي اين دو كنش به حساب مي
كنند و ساكن و    سفر نميداستان احساس رضايت و خشنودي و خوشبختي دارند، به جايي 
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روند تـا     اند، از جايي به جاي ديگر مي   گاه كه از وضعيت خود ناراضي   صامت هستند؛ اما آن
  .جايگاهي درخور بيابند

اين دو كـنش متقابـل، يعنـي       هاي پرتكرار ديگري نيز وجود دارد كه زير مجموعة    كنش
آنان كه ناراضي هستند و دائماً به جايي ديگـر  . گيرد   سفر كردن و ماندن در يك جا، قرار مي

هـايي دارنـد كـه در تقابـل بـا كـنش          روند و دنبال جايگاه برتر و بهتري هسـتند، كـنش     مي
هـا، اعتـراض و      ترين اين كـنش    از جمله مهم. گيرد   هاي راضي و خشنود قرار مي   شخصيت

گيدن و رقابت و دعوا با ديگـران  چنين جن   شكايت است كه به معناي نارضايتي است و هم
. گيـرد    براي رسيدن به جاي بهتر است كه در تقابل با پذيرش و تسليم و رضايت قـرار مـي  

و هم مجازي، يعنـي جايگـاه   ) مكان(هم حقيقي (ها از جايي كه هستند    گاه كه شخصيت   آن
ترين هدف    شدن، مهمبرتر . كنند تا به جاي بهتري برسند   راضي نيستند، تالش مي) اجتماعي
كنند تا به جاي برتـري در مقايسـه بـا ديگـران        آنان تالش مي. هاي ناراضي است   شخصيت

شان در جهت غلبه بر    رو همواره در رقابت و جنگ با ديگران هستند و تالش   برسند؛ از اين
: ، عبارتنـد از دهنـد    هايي كه آنـان انجـام مـي      در اين راستا كنش. ديگران و برنده شدن است

خودنمايي، منم منم كردن، هياهو كردن، هارت و پورت كردن، از بقيه جلـو زدن بـه انحـاء    
ها در تقابل با قانع بودن و راضي بودن و متواضع و خـاموش بـودن      همة اين كنش. مختلف
  . قرار دارد

شود، بـه     ميها به كار گرفته    هايي كه براي هر يك از شخصيت   ها، صفت   عالوه بر كنش
بر اساس همان تقابـل مطـرح شـده،    . كند   پردازش شخصيت و القاي معناي ثانويه كمك مي

افرادي كه ناراضي هستند، همواره بد اخالق، عصبي، . ها نيز در تقابل با هم قرار دارند   صفت
راضـي  در مقابل، افراد . شوند   طلب و مغرور توصيف مي   آلود و غمگين و جاه   خسته، خواب

. شـوند    اخالق، صبور و آرام، سرحال، شاد، قانع و متواضع توصيف مي   و خوشبخت، خوش
آورد كه    هاي افراد ناراضي، صفت تفضيلي است كه پارادوكسي به وجود مي   نوعي از صفت

برتر بودن، متمايز و برجسته بودن، : اين صفات عبارتند از. افزايد   بر جنبة طنزآميز داستان مي
قـرار  ) ضـي صـفت افـراد را  (هرمان بودن، معروف و مشهور بودن و در تقابل بـا گمنـامي   ق

افرادي كه راضي و خشنود هستند، افراد گمنامي هستند كه از ابتدا در پي برتري بر . گيرد مي
در داستان درخت گالبي، تقابل ايـن دو صـفت را   . اند   ديگران و خودنمايي و شهرت نبوده

  :بينيم   مي
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ببين چه توري بافته، بي سر و صدا، بدون قـار  . اين عنكبوت از تو شاعرتر است :گفت«
  .)1389:145ترقي، ( »فهمي؟   مي .نيست ها شاعر گمنام، عكسش توي روزنامه. و قور

هـا ماننـد داسـتان بـازي        هاي مهم در برخي از اين داسـتان    از اين رو يكي از شخصيت
خـورد و ناراضـي      مـي     مغروري است كه در پايان شكسـت ناپذير و    ناتمام، قهرمان شكست

  : است
قهرمان مغرور مـرا تنبيـه   بينم كه با قساوتي دردناك،    زمان حضوري ملموس يافته و مي«

  .)31: 1389ترقي، (» كرده است
هـاي بيرونـي      كشـمكش . ها نيز بر دو نوع بيروني و دروني اسـت    هاي داستان   كشمكش

كه در داستان بـازي ناتمـام      مكان و جايگاه برتر و نيز برنده شدن است؛ چنانتر بر سر    بيش
شاهدش هستيم، افراد بر سر رسيدن به جايي در هواپيما، بـا يكـديگر رقابـت و كشـمكش     

رقابت ميان آزاده درخشان با حريفش نيز در اين داستان براي برنـده شـدن و تثبيـت    . دارند
ها براي برتر بودن وجود دارد؛ اما    رخت گالبي نيز اين رقابتدر داستان د. جايگاه برتر است

رسد و هيـاهويي بـر سـر       ها پوچ به نظر مي   بينيم، اين رقابت   كه در پايان كشمكش مي   چنان
هـا نيـز      گاهي اوقات راوي به نبود سبب بيروني براي اين كشـمكش . (آيد   هيچ به شمار مي

ايـن  . اين كشمكش بيرونـي، كشـمكش درونـي نيـز وجـود دارد     به موازات ). كند   اشاره مي
گيرد و به عنوان يك    هاي بيروني قرار مي   ها و كشمكش   كشمكش هستة اصلي و دليل رقابت

. خيزد   ها با خود برمي   هاي بيروني همه از جنگ درون انسان   گويي جنگ. شود   نياز مطرح مي
ايـن همـان   . ست، بـا ديگـران نيـز سـر جنـگ دارد     تا زماني كه او با خودش صلح نكرده ا

نارضايتي دروني و همان از خودبيگانگي و غربت وجودي است كه نويسـنده بـدان اشـاره    
شود، نـزاع و جنـگ      زماني كه انسان با خودش آشنا مي. نهد   دارد و بناي داستان را بر آن مي

روني، موجب وحدت بـا جهـان   اين وحدت و انسجام و آرامش د. يابد   دروني نيز پايان مي
ها مفهومي ندارد    ها و برتري   ها و رقابت   گاه ديگر جنگ   شود؛ آن   هاي ديگر مي   هستي و انسان

ها ايـن وحـدت و صـلح درونـي و در پـي آن صـلح          در پايان اكثر داستان. شوند   و پوچ مي
درونـي بـا بيرونـي يكـي     در داستان بازي ناتمام ايـن كشـمكش   . خورد   بيروني به چشم مي

شود؛ يعني ناتمام ماندن بازي و مسابقة آزاده درخشان در بيرون با حريفش و ادامه يافتن    مي
  :آن در درون راوي و تبديل به خشم دروني شدن آن

دليـل يـا جـدالي نـامعقول        گاه، به شكل خشمي بـي    ماند و گه   بازي ناتمام توي من مي«
  .)27: 1389ترقي، (» گيرد   گريبانم را مي
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  :نامد   ها را دروني مي   در جاي ديگر، در همين داستان، اين رقابت
ام و اين خستگي مال قديم است، مال    خسته. دعوا بر سر هيچ. ست   برد و باخت پوچي«

  .)39: 1389ترقي، (» ست   نشدني   هاي تمام   ها، مسابقه   هاي دروني، باخت   آن رقابت
ها،    ها و گاه جنگ   ها نقش خود به عنوان مبدأ و منبع اين رقابت   اين كشمكشبنابراين در 

، اين جدال با خود آغازگر و منبع جدال »درخت گالبي«شود؛ چنانكه در داستان    پررنگ مي
  :شود   و رقابت با ديگران شمرده مي

ان بايستم اگر براي مدتي سكوت كنم؟ اگر ننويسم؟ اگر ول كنم و پشت به زمين و زم
به اين خود  - و هيچ كار نكنم؟ چه اجباري دارم، به كي بدهكارم؟ اول از همه به خودم

 ن و پـر زرق و بـرقش بـردارد   يگـ نتواند چشم از تصوير ر   متكثرِ منتشرِ بزرگ، كه نمي
  .)139: 1389ترقي، (

جـا كـه      نتوان مشـاهده كـرد؛ آ     ، مي»جايي ديگر«اوج اين از خودبيگانگي را در داستان 
شود، اين كشمكش دروني به صورت جسمي خـود     توجه مي   اش بي   اميرعلي به خود واقعي

در واقع، . شوند   كند؛ اعضاي بدنش با او بيگانه و دشمن و از كنترلش خارج مي   را نمايان مي
لي در بخش پاياني داستان، اميرع. دهد   اين خود واقعي اوست كه به دست و پايش فرمان مي

  :يابد   اش را باز مي   نگرد و خود واقعي   ، مي)كه نماد خودشناسي است(به آينه 
او و آن . تصوري ديگر از خودش داشت و اين موجود منعكس در آينه كسي ديگر بود

ديگريِ غريبه رودرروي هم ايستاده بودند و اميرعلي فهميد كه اين آدم جديد، بـا ايـن   
دهد،    دوم وجود اوست، هماني كه به دست و پايش فرمان ميريخت و قيافه، همان نفر 

اندازد، همان موجود نامرئي كه مثـل سـايه تعقيـبش       اش را به قاروقور مي   و دل و روده
. شايد هم اين سايه، اين نفر دوم، با او سر جنگ نداشت. كند و با او سر جنگ دارد   مي

  .)260: 1389ترقي، ( خورده   نتيجه، قهر و زخمشده، در    رفيقي بود از ياد رفته، رانده
شود، به كشمكشي دروني دچار    آدمي با خودش جدا بيگانه ميگاه كه    بينيم آن   بنابراين مي

ها، جنگ و    در پايان همة داستان. گردد   شود كه منبعي براي كشمكش و جنگ بيروني مي   مي
كنند و    ها با درون خود  ارتباط برقرار مي   كه شخصيت يابد   هاي بيروني زماني پايان مي   رقابت

  .آيد   گاه اين وحدت و يگانگي با بيرون نيز به وجود مي   شوند؛ آن   يكي مي
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  مكان 3.2
و . هيچ مكاني نيست كه به نحوي به هويت سوژه مرتبط نباشد«. مكان همواره معنادار است

شـناختي، كـاربردي،      عـاطفي، شـناختي، انسـان   هر مكـانِ هـويتي، مكـاني اسـت معنـادار،      
» ادراكـي و غيـره  - شـناختي، حسـي     شـناختي، هسـتي     بخش، زيبـايي    انگيز، آرامش   اضطراب

هـا و     در داستان نيز اين تعامل و آميختگيِ معنابخش، ميان شخصـيت  .)99: 1390ساساني،(
ت و مجمـوع  هـر مكـان داراي تشـخّص و ويژگـي خـاص خـود اسـ       «. مكان وجود دارد

هاي معنـايي     مقصود از مشخّصه. زنند   هاي مكاني، حال و فضاي خاصي را رقم مي   مشخّصه
هـا در     وجودآورندة مكان است كـه حاصـل جمـع آن       هاي محيط و عناصر به   مكان، كيفيت

هـاي     در داستان .)43: 1374اخوت، (» كند   ذهن خواننده، حال و فضاي خاصي را ايجاد مي
كه محلي براي روي دادن حوادث يا نموداري از جايگاه اجتمـاعيِ     بيش از آن«درن، مكان م

هـايي اسـت كـه در آن بـا        هاي داستان باشد، حاكي از حاالت ذهنـيِ شخصـيت     شخصيت
هـا     بنـابراين مكـان در ايـن نـوع از داسـتان      .)291: 1388پاينـده،  (» كنند   يكديگر تعامل مي

شــود و يــا    دارد، بــه ايــن ترتيــب كــه يــا جــايگزين رويــدادها مــي كــاركردي اســتعاري«
  .)292: همان(» كند   پردازي را تقويت مي   شخصيت

هاي ترقي، عالوه بر كاركرد ساختاري، كاركردي مفهومي دارد و    عنصر مكان در داستان
ة تقويت عنصر مكان يا به واسط. بخش مهمي از انديشه و درونماية متن بر آن بنا شده است

كند و يا خود مستقيماً به معناي    عناصر ديگر مثل شخصيت داستاني، به انتقال معنا كمك مي
جا كه كنش سفر هسـتة اصـلي درونمايـه       از آن. داللت دارد) درونمايه(ثانوي اصلي داستان 

كـاني  جـايي و تغييـر م     يابد؛ چرا كه در سفر همواره با جابه   است، مكان نيز اهميت ويژه مي
تـر،     بخـش    سفر كردن و تغيير دادن مكان و جستجوي مكاني بهتر و رضايت. رو هستيم   روبه

رو    با توجه به اين كنش، در اين مجموعه، با تقابل مكاني نيز روبه. كنش اصلي داستان است
. شود   ها در قالب تقابل غرب و شرق و وطن و غربت مطرح مي   ترين اين تقابل   مهم. هستيم

مكاني كه شخصيت ابتدا در آن قرار دارد و از آن راضي نيست، وطنش است؛ سـپس او در  
جا نيز او را راضي    شود؛ اما آن   وجوي مكاني بهتر و متفاوت به ديار غربت كشانده مي   جست

و آنكـه بدانـد مقصـد نهـايي        گيرد، بي   رو باز هم سفر در پيش مي   از اين. كند   و خشنود نمي
مجهول بودن مقصد نهايي در اين مجموعه، باعث ايجـاد تعليـق   . اش كجاست   مكان واقعي

اين تعليق به بخش مهمي از درونماية داستان اشاره دارد و آن اين . شود   مكاني در داستان مي
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است كه هيچ مكان و جايي بر مكان و جاي ديگر برتري ندارد؛ در پايان داستان نيز معنـاي  
  .شود   مطرح مي» جاييك   هيچ «

  : شود   اشاره مي» مكاني   بي«، به »درخت گالبي«در پايان داستان 
  .)154: 1389ترقي، (» كجا هستم؟ هيچ جا. نگول و منگولمش. خوبم. خوشم«

. ها، در اين مجموعه حضوري پررنگ و برجسته دارد   مكان، با توجه معناي ثانوي داستان
چه اهميت دارد، اين اسـت كـه      شود؛ اما آن   مكان داستان معرفي ميها،    از همان آغاز داستان

» بازي ناتمـام «شود در داستان    مكان به عنوان كانون كشمكش و نيز بحران داستان مطرح مي
مكان داستان، فرودگاه و هواپيما است كـه از همـان ابتـدا معرفـي     » اناربانو و پسرهايش«و 
» نامكـان «هـا،     هاي غيرثابتي هستند كه اصطالحاً بـه آن    مكان اين دو مكان از جمله. شود   مي

مند و تاريخي تعريف كـرد، فضـايي كـه       مند، رابطه   اگر بتوان مكان را هويت«شود؛    گفته مي
 .)98: 1387اوژه،(» و تاريخي تعريف كـرد، نامكـان اسـت    مند   مند، رابطه   نتوان آن را هويت

ها در ارتباط با اقامت انسان است و دنيايي كـه     ها، موقت بودن آن   ترين ويژگي نامكان   اصلي
ن، بـه موقـت بـودن، و بـه     محكوم به انزواي فردي، به گـذرا بـود  «سازند، دنيايي است    مي

هـاي آهـن،      ههـاي هـوايي، را     هـا، راه    از جملـة ايـن نـوع از مكـان     .)98: همان(» ناپايداري
هاي بزرگ    هاي تفريحي و فروشگاه   ها، پارك   هاي قطار، هتل   ا، ايستگاهه ها، فرودگاه   راه   بزرگ

جايي و سفر و بنابراين    جابه. اند   گيري يافته   هستند كه در دنياي مدرن بسط و گسترش چشم
  .آيند   ها در داستان به حساب مي   ناپايداري و موقت بودن، معناي ثانوي اين مكان

دهند كـه از طرفـي،      ينيم كه اين دو داستان ذكر شده، در جايي رخ ميب   بر اين اساس مي
جايي انسـان بـه وجـود       و هم براي جابه) نامكان(جايي غيرثابت هستند و محل گذر است 

فضـايي گـذرا و ناپايـدار ترسـيم      اند؛ از اين رو داستان، از طريق استفاده از اين مكان،   آمده
بازي (در داستان نخست . جايي دارد   داستان، يعني سفر و جابه كند كه داللت بر درونماية مي

بـه ايـن معنـا اشـاره دارد كـه      دهـد،     ، كشمكشي كه بر سر جايي در هواپيما، رخ مي)ناتمام
كه در واقـع، همـان    كنند   ها، بر سر امور ناپايدار و گذرا با يكديگر رقابت و جنگ مي انسان

ن داستان، مكان پايـاني، مكـاني متضـاد بـا مكـان اوليـه       در اي. پوچ است و جنگ بر سر هيچ
، »بيگانگي«به آن داللت دارد، حاكي از » فرودگاه اورلي«شود؛ معنايي كه    داستان توصيف مي

» خانـه «است؛ اما براي مكان پايـاني ايـن داسـتان، از    » ناپايداري و موقت بودن«و » غربت«
  :يداري داردشود كه داللت بر آشنايي و پا   استفاده مي
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شود و حسي خوب، مثل لحاف گرم و نرم كـودكي، روي بـدن      در خانه آهسته باز مي
نيايي امـن و آشـنا در   د) يكي ديگر از درهايِ رحمت(پشت اين در . نشيند   ام مي   خسته

  ؛)41: 1389ترقي، ( انتظارم است
شود؛ فضايي    القا ميبنابراين با استفاده از اين دو مكان متفاوت، دو فضا و حس متفاوت 

در نتيجة پايـداري و  (بخش    و فضايي آرامش) در نتيجة ناپايداري و بيگانگي(انگيز    اضطراب
  ).آشنايي

شايان ذكر است درونماية داستان به اين معنا اشاره ندارد كه خانه چـون مكـاني پايـدار    
نه در معناي استعاري انگيز است؛ بلكه خا   بخش است و دوري از آن اضطراب   است، آرامش

هـا     ممكن است مكاني بيرون از خانـه و در راه سـفر، بـراي شخصـيت    . آن مورد نظر است
كه اميرعلي آرامش خود را در سفر و » جايي ديگر«بخش و آشنا گردد؛ مانند داستان    آرامش

و دور شدن از جا هم مقصود آن نيست كه تنها در سفر    كند؛ اما در آن   بيرون از خانه پيدا مي
توان به آرامش رسيد؛ بلكه معناي ثانوي اصلي داستان بر اين نكته داللت دارد كـه     خانه، مي

بخش قرار    اش نزديك شود، در واقع، در فضايي آشنا و آرامش   هر كجا انسان به خود واقعي
، تنهـا بـه عنـوان    »فرودگـاه «و » خانه«شود؛ بنابراين    گيرد و آن فضا تبديل به خانة او مي   مي

چنانكه در اين مجموعه . شوند   ابزاري براي تقويت معناي مورد نظر داستان به كار گرفته مي
ها در عنصر روايت از اقتدار و معنـا برخـوردار      مكان«هاي مدرن    بينيم، در داستان   داستان مي

انـد كـه      و بخشي از جهـان انسـان  اند؛    ها و باورهاي انساني وابسته   ها به ارزش   باشند؛ آن   مي
  .)33: 1391كورت، (» گيرد   وقايع و رويدادها را نيز در بر مي

  
  زمان 4.2

يابد، ويژگي متفاوتي به عنصـر     نسبيت در درك زمان كه در آغاز قرن بيستم رواج ميمفهوم 
بـه دو نـوع   از زمـان  )Bergson(بندي برگسـون     تقسيم. بخشد   هاي مدرن مي   زمان در داستان

هـاي مـدرن      رو، در داستان   از اين. زند   عيني و ذهني، زمان را به روان و ذهن انسان پيوند مي
زمان و مكان، عـالوه  «. زند   شود و گذشته و حال را بهم پيوند مي   بينيم كه ذهن سيال مي   مي
هـايي دربـارة      و داللتتوانند جنبة استعاري پيدا كنند    تأثيرگذاري در رئاليسم صوري، مي بر

بنـابراين زمـان در ايـن     .)118: 1392پاينده، (» يا درونماية رمان نيز داشته باشدها    شخصيت
  .ها از دو جنبه قابل بررسي است؛ زمان روايي و معناي زمان   داستان
  



 يترق يگل »ديگر جايي« مجموعة در دوگانه هاي تقابل تحليل   16

  

  زمان روايي  1.4.2
به وسيلة خـاطرات   كند؛ بلكه   زمان روايي در اين مجموعه داستان، از سير خطي پيروي نمي

رود و بـه حـال بـر       بـه گذشـته مـي    خورد؛ يعني   يابد و دوباره پيوند مي   همواره گسست مي
. شدة مـتن اسـت     نگر، روايت رخداد داستان پس از نقل رخدادهاي سپري   گذشته«. گردد مي

رخـداد   نگـر، روايـت     برعكس، آينـده . كند   اي در داستان رجعت مي   گويي روايت به گذشته
» .كنـد    گويي روايت به آينـدة داسـتان نقـل مـي    . داستان پيش از نقل رخدادهاي اوليه است

را بـا اسـتفاده از زمـان    ) خـاطرات (گلي ترقي گاهي زمان گذشته ) 65: 1387كنان،    ريمون(
كند و گذشـته را     ها پررنگ مي   اين شكل روايي، وجود خاطره را در داستان. نويسد   حال مي

  :كند   وگويي نيز به اين موضوع اشاره مي   در گفت. كند   زمان حال جاري و زنده مي در
هايم را وقتي    بعضي قصه. كند   تر مي   ها نوشتن يك داستان را زبان حال قوي   وقت    بعضي

هاي عـاطفي بـه      ولي قصه. نويسم، بايد به زمان گذشته نوشته شوند   به زمان گذشته مي
تـوانيم     مـا چطـوري مـي   . گـردد    رود و بـازمي    است، حالي كه به گذشته مـي  زمان حال

در نظـر  جـايي ديگـر   مـان جـدا كنـيم؟ اميرعلـي را در داسـتان         خودمان را از گذشـته 
كشـد، بـراي آينـده هـم        اش را به دوش مي   اين آدم در عين حال كه بار گذشته.بگيريد

بـراي مـن زمـان ايـن     . در حركـت اسـت   فكرها و آرزوهايي دارد و بـه طـرف آينـده   
رفت و آمد . آيند   روند و مي   پيچند و مي   گذشته و حال و آينده توي هم مي. ست   شكلي

دهباشـي و كريمـي،   ( واش ياد گـرفتم ي   در زمان را دوست دارم و اين تكنيك را يواش
1382 :275(.  

روايي، بر گذشته و گـذر از   - ها، از طريق اين شگرد ساختاري   از اين رو در اين داستان
اين رفت و برگشت زمـاني بـراي بيـان خـاطرات اهميـت زيـادي دارد؛       . شود   آن تأكيد مي

اگر يكي . گيرد   تناوب فراموشي و به ياد آوردن، فرايندي است كه طي آن خاطره شكل مي«
ابدي در توقف ... از دو سوي فرايند حذف شود، چيزي به نام خاطره وجود نخواهد داشت

ذهنيت وامانده در خـاطره، در گذشـته   . كند   خاطرات، خاطره را به واقعيتي موهوم مبدل مي
زرلكـي،  (» شوند بـه واقعيـت     گون گذشته براي او مبدل مي   شود و تصاوير خاطره   حبس مي

، حـبس شـدن در گذشـته را    »ناتمـام بازي «و نيز » سفر بزرگ امينه«در داستان  .)82: 1388
، امينه كسي است كه در گذشتة خود محبوس است و »سفر بزرگ امينه«در داستان . ينيمب مي

ايـن گذشـته   . وي آينـده پـيش بـرود   تواند بر مشكالتش غلبه كند و به سـ    به اين سبب نمي
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امينـه  . تواند آداب و اخالق موروثي باشد كه در ضمير ناخودآگاه هر كسـي وجـود دارد   مي
  :شود، تسليم امور است   ا و آرام در سيل غرق ميصد   همانند مادرش كه بي

كنـد و بـدن منجمـدش را بـه        هاي سرد، به آخرين نگاه مادرش فكر مـي    امينه، زير آب
خوابد و خاموشي مرگ با او غريبـه     مي. زند   دست و پا نمي. سپارد   دست قانون دريا مي

  .)82: 1389ترقي، (نيست 
  :كند؛ از اين رو امينه، عاشق خواب است   خواب تعبير ميترقي، ماندن در گذشته را به 

ها منـگ و     صبح. امينه عاشق خواب بود، خواب عميق ده ساعته، مثل فرو رفتن در اغما
شد و بدن گيج و    مبهوت، مثل كسي برگشته از جهاني ديگر، با افسوس و اكراه، بلند مي

  .)76: 1389ترقي، ( كشاند   آن اتاق مي ز اين اتاق بهاش را، تلوتلوخوران، ا   شده   گم
تواند  شود، مي   مي كند و با محيط اكنون خودش آشنا   گاه كه امينه به زمان حال توجه مي   آن

  :اش تصميم بگيرد   به سوي آينده پيش برود و براي زندگي

بايـد  . بايـد پـول درآورم  . بايد اجازة كار بگيـرم . خانم جان، سرم شلوغ است: گويد   مي
بـا ايـن   ! آينـده » .ام   بايد به فكر كارت اقامت باشم و به فكر آينـده . ها را بزرگ كنم   بچه

  .)117: 1389ترقي، ... (زديم   با امينه مدام حرف گذشته را مي. ام   كلمه غريبه
اگر گذشته به طور مطلق از حافظه حذف شود، امكان يـادآوري وجـود   «از طرف ديگر 
مانـد، فقـط      دهـد و آنچـه بـاقي مـي       معناي وجودي خود را از دست مي ندارد و باز خاطره

بينـيم كـه راوي      مـي » درخت گالبي«در داستان  .)82: 1388زرلكي، (» واقعيت اكنون است
اي است كه خاطرات كودكي و معشوق خود را به فراموشي سپرده است و    داستان، نويسنده

روي براي او آرامـش بـه همـراه       است؛ اما اين پيشهمواره در پي آينده و پيشرفت و ترقي 
اش را    گاه كـه گذشـته     آن. تواند چيزي بنويسد   شود و نمي   او به يكباره متوقف مي. آورد   نمي

تر    كند و خاطرات كودكي و معشوق خود را دوباره به ياد آورد، به خودش نزديك   مرور مي
» تابسـتان آخـر  «اين يادآوري از شـنيدن كلمـة   . يابد   يشود؛ از اين رو به آرامش دست م   مي

  : شود؛ آخرين باري كه معشوقش را مالقات كرده بود   شروع مي
ايـن  ... يـك ابـديت  . هزار هزار فرسخ از اين تابستان آخـر دور هسـتم  ... تابستان آخر؟

. از يـاد  كند، زماني رفتـه    متعلق به حياتي پيشين است و به زماني ديگر اشاره مي» آخر«
گيـرد و     تكه، كنار هم قـرار مـي     هاي ظروف زيرخاكي، تكه   غايب، گذشته، مثل شكسته
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ترقي، (گذرند    گرفته، از پيشِ نظرم مي   هايي مخدوش، رنگين، سفيد سياه، خاك   صورت
1389 :133(.  

و بـه   كنـد    گردد، وجود معشوق را بار ديگر حـس مـي     گاه كه راوي به گذشته باز مي   آن
  :رسد   آرامش ناشي از وحدت با خود و ديگر عناصر جهان مي

آسمان آن چنان تهـي  . رود   كند و مي   نوازشم مي. كشد   چنگولم مي. لولد   ميم توي من مي
ها، ذره ذره، از كف پـا و     زالل و كامل است، آن چنان يك دست و سبك، كه خستگي

شـنگول و  . خـوبم . خوشـم . باسـتاني، مـوروثي  خستگيِ  - شوند   سر انگشتانم به در مي
  .)154: 1389ترقي، ( منگولم

  معناي زمان  2.4.2
در پـرداختن بـه معنـا و    . تأكيد بر گذشته و گذر از آن، به داللت معنايي زمـان، اشـاره دارد  

هـاي     اين دو مفهوم هم، در داسـتان . مطرح است» گذر و تغيير«مفهوم زمان، همواره معناي 
و برجسته هستند و به نوعي با درونمايه پيوند دارند؛ يعني زمان در حال گـذر   ترقي پررنگ
هـايش را ارضـا كنـد؛ بلكـه پيـري سـر          طلبـي    ايستد تا آدمي بتواند جاه   گاه نمي   است و هيچ

ه هـيچ چيـزي ثابـت و پايـدار     گـا    آيد؛ از ايـن رو هـيچ     رسد و ناتواني به سراغ آدمي مي   مي
  .برتري مطلقي وجود نخواهد داشت   و هيچ ماند   نخواهد

: آيـد    ها به وجـود مـي     در ارتباط با مفهوم زمان، دو برخورد و وضعيت متقابل در داستان
هـاي     طلبـي    توجهي به گذشت زمان و ناپايداري امور است كه به خاطر جاه   يك برخورد بي

ماننـد از دسـت   (رود    ها از دست مـي    انسان و در نتيجه پايدار دانستن امور، همواره فرصت
و اوست كه در بند گذشته و آينده و تحت سيطرة ايـن دو  ) دادن معشوق در درخت گالبي

دهـد و گرفتـار      انديشد؛ اما زمان حالش را از دست مي   گيرد؛ به آينده مي   غول زمان قرار مي
شت به گذشته و عبـور از آن  اين كار از طريق بازگ. دوم غلبه بر زمان است. شود   گذشته مي

يعني رها كردن خود از گذشته و آينده و قرار گرفتن در زمان . و رسيدن به زمان حال است
در اين وضعيت خوشبختي و رضايت قلبي بـه انسـان روي   . زماني است   حال كه برابر با بي

زمان رهـايي  شود و از سيطرة    آورد و فارغ از هر چيز با خودش و جهان هستي يكي مي   مي
» زمـاني    بـي «يا » زماني   هيچ«در پايان داستان مطرح شد، » هيچ كجايي«طور كه    يابد؛ همان   مي

اشاره » زماني   بي«در پايان داستان درخت گالبي، راوي به قرار گرفتن در . شود   هم مطرح مي
  :كند   مي
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پر هياهو  ةي ميان دو دقيقانگار در مكثي خال. دانم   نيمه شب است يا نزديك سحر؟ نمي«
  .)154: 1389ترقي، (» نهايت فردا   نهايت گذشته و بي   ام، ميان بي   نشسته

وي وارد خانة بهشتي و اسـاطيري  نيز، هنگامي كه را» بزرگ بانوي روح من«در داستان 
  :بيند   زماني و بي مكاني مي   شود، خود را در بي مي

آسـمان دريـك   . جهان پيداست ةگوش چهار ازاينجا. آيد   مي بند نفسم رسم   مي كه باال به
چه وقتي از زمان اسـت؟  . ها   مدت. نشينم   مي. رسد   قدمي ست و بيابان به انتهاي افق مي

  .)165: 1389ترقي، ( كجا هستم؟
  
  عناصر طبيعي 5.2

عنصـر  ها، دو نقش مهم را بر عهده دارند؛ گـاهي بـه عنـوان يـك        عناصر طبيعي در داستان
پـردازي     كننـدة شخصـيت     شوند و از اين رو تكميل   متناظر در برابر يك شخصيت مطرح مي

در اين داسـتان  » درخت گالبي«كنندة درونماية مبتني بر شخصيت هستند؛ مثل    داستان و القا
كه تا حد يك شخصيت ارتقا يافته است و از اين رو صفاتي كه براي او و ديگر درختان به 

درخـت  «رود، معنابخش و همسو يا متقابل با صفات شخصيت راوي اسـت؛ ماننـد      كار مي
نيـز در ايـن   » آسمان«. كه اين صفت در شخصيت داستان نيز، وجود دارد» خودنماي گالبي

نيـاز و     فروتن بودن و بـي . تر از درخت گالبي، به عهده دارد      داستان، چنين نقشي را البته كم
  .نبود اين صفات در شخصيت راوي اشاره داردخاموش بودن آن، به 

. هـا، در بخـش فضاسـازي داسـتان مطـرح اسـت         نقش ديگر عناصر طبيعي در داسـتان 
شود، معناي وحدت و صلح و آرامش    ها مطرح مي   معنايي كه از طبيعت در داستانترين  مهم
شـود و از ايـن رو      تر مـي    ها، وجود اين عناصر طبيعي پررنگ   همواره در پايان داستان. است

الزم بـه  . شود   ها در جهت ايجاد فضاي داستان و معناي ذكر شده برجسته مي   داللتمندي آن
شـود؛ امـا      تر موارد، از عناصر طبيعي معناي وحدت و صلح اراده مـي    ذكر است كه در بيش

در ) در پايـان داسـتان  اكثراً (گيرد و گاه    پردازي قرار مي   گاهي اين معنا در خدمت شخصيت
بينيم كه در مواردي كه عناصر طبيعي معناي متقابل با وحدت و صلح    مي. خدمت فضاسازي

كنند؛ مانند خودنمـايي و هيـاهوي درخـت       پردازي نقش ايفا مي   دارد، در راستاي شخصيت
  . »درخت گالبي«گيالس در داستان 



 يترق يگل »ديگر جايي« مجموعة در دوگانه هاي تقابل تحليل   20

  

دوگانه در بحـث عناصـر طبيعـي در     نكتة مهمي كه بايد يادآور شد، اين است كه تقابل
نوع ارتبـاط شخصـيت داسـتان بـا ايـن عناصـر اسـت و تمـامي ايـن معـاني رانـوع نگـاه             

دانيم، در يك داستان دو    طور كه مي   همان. بخشند   هاي داستاني به عناصر طبيعي مي شخصيت
ورد متقابل راوي مانند دو برخ(تواند وجود داشته باشد    نگاه متفاوت به يك عنصر طبيعي مي

و ايـن تغييـر نگـاه،    ) شـود    با درخت گالبي كه بر اثـر فراينـد تغييـر ذهنيـت او ايجـاد مـي      
شود؛ بـدين وسـيله      ها مطرح مي   دهندة فرايند تغييري است كه به طور كلي در داستان  نشان

گيرد و بر    بينش انسان نسبت به امور و از جمله به طبيعت پيرامون، در كانون توجه قرار مي
رود، عناصـر     گاه كه اين بينش به سمت وحدت پيش مي   شود؛ بنابراين آن   آن تأكيد بسيار مي

ها با خود    يابند و زماني كه شخصيت   طبيعي نيز در داستان حضوري پررنگ و معنابخش مي
رخـت گالبـي،   در پايان داستانِ د. اي ندارند   گونه   بيگانه هستند، با طبيعت نيز ارتباط وحدت

يابد و اين امر، به طور    اش پايان مي   رسد و جنگ دروني   شخصيت داستان به خودآگاهي مي
درخـت  (همزمان، هم از طريق نزديك شدن و يكي دانستن خود شخصيت با عنصر طبيعي 

  :گيرد   صورت مي) گالبي
هايم را با    دست. اين درخت با من آشناست و تمام روزهاي كودكي مرا به خاطر دارد«

  .)152: 1389ترقي، (» كنم   اش حلقه مي   جسارتي بيشتر به دور تنه
  :شود   و هم به تقويت ارتباطش با ديگر عناصر طبيعت منجر مي

مرغـي در  . هـا شـناور اسـت      ميان ستاره» ميم«. آيد   هاي بلند مي   خش علف   صداي خش
اي كه روز و شب روي قلبم بود، مثـل     فشار كهنه. خواب و بيدارم. خواند   دوردست مي

حسـي سـاده و   . شود   ام بر مي خيزد و ناپديد مي   مه صبحگاهي، آرام آرام، از روي سينه
 نشيند و آرامش و خاموشيِ درخت گالبي به من نيز سرايت مي كنـد    سالم در جانم مي

  .)154: 1389ترقي، (
  
  آب و هوا 6.2

مدرن، نقش مهمـي در معنابخشـي، فضاسـازي و القـاي      هاي   و هوا در داستانفصل و آب 
در اين مجموعه داستان، تقابل تابسـتان و گرمـا بـا زمسـتان و سـرما      . درونماية داستان دارد

» گرمـا «هـا،     در اكثر داستان. داللت بر تقابل معنايي وطن و آشنايي با غربت و بيگانگي دارد
در . شـود    سرما نيز مربوط بـه مكـاني بيگانـه مـي    آيد و    شمار مي   صفتي براي محيط آشنا به 
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شود و اين سرما نيز يكي از    ، بر سرماي سوئد تأكيد زيادي مي»انار بانو و پسرهايش«داستان 
هـا در جـواب نامـة       آن. عوامل مهم نارضايتي پسـرهاي انـار بـانو از كشـور سـوئد اسـت      

  : گويند   پرسي مادرشان مي   احوال
هـا زار زار     بعضـي شـب  . هايمان از سرما يخ زده   استخوان. كس و كاريم   يننه، ما اينجا ب«

  .)51: 1389ترقي، (» خواهيم برويم آمريكا   حاال مي. كنيم   گريه مي
در بخشـي  . بينـيم    مـي  جـا  ايـن را با سرما در ) غربت(كس و كاري    نشيني بي   بنابراين هم

بـاز  ) سرما و غربت در تقابل با پيوند گرما و آشنايي پيوند(ديگري از داستان نيز اين معنا را 
  :بيند كه سردشان است   يابيم؛ راوي در خواب پسرهاي انار بانو را مي   مي

برف . دهند   گشتيد؟ جواب نمي   ست كه به دنبالش مي   جايي    پسرها اينجا همان: پرسم   مي
ديگرنـد، شـهري آن سـوي    عازم سفر به شـهري  . روي موهاي سياهشان نشسته است

  .)60: 1389ترقي، (شهري گرم و آشنا . ها و درياها   كوه
راوي در فصـل  . در داستان درخت گالبي نيز، فصل گرما به آشنايي و پيوند داللت دارد

مالقات دارد و در مقابل آن، فصلي كه مـيم از  ) معشوق خود(گرما و تابستان همواره با ميم 
  : ها تنها در فصل تابستان مالقات دارند   آن. است شود، زمستان   او جدا مي

ترقـي،  (» پـس تابسـتاني در كـار نخواهـد بـود     . گويد كه عـازم فرنـگ اسـت      بهم مي«
1389: 147(.  

  
 واژگان 7.2

واژگـان  . كار برده شـده در داسـتان اسـت      ها، واژگان به   يكي از عناصر زباني مهم در داستان
تكـرار  . داستاني همسو با درونمايـة داسـتان برعهـده دارنـد    نقش مهمي را در ايجاد فضاي 

هاي مختلـف دسـتوري، انتخـاب جايگـاه مناسـب         ها در مقوله   برخي از واژگان، كاربرد آن
توانـد از شـگردهاي القـاي معنـاي        چنين مناسبات ميان واژگان، مـي    ها در داستان و هم واژه

. هـا اسـت     شد، تقابل محور اصلي درونمايـة داسـتان  طور كه گفته    همان. ثانوي به شمار آيد
شود و در    پايگاه اصلي اين تقابل در زبان، واژگان است كه شامل اسم، صفت، قيد و فعل مي
نويسـنده  . اين مجموعه داستان، همانند ديگر عناصر داستان، از رابطة تقابلي برخوردار است

هـا در     طح جايگـاه و موقعيـت كـاربردي آن   اين تقابل را نه تنها در سطح معنا، بلكـه در سـ  
البته معنا در اين سطح نيز حضور دارد؛ اما در شـكلي گسـترده و   . برد   داستان نيز، به كار مي
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هاي متقابل، عناصر از جايگـاه تقـابلي      تر؛ يعني با استفاده از عناصر متقابل در موقعيت   وسيع
هـاي تقـابلي      زيـر بـه بررسـي ايـن موقعيـت      در. شوند   نيز نسبت به يكديگر برخوردار مي

  :پردازيم مي
هـايي چـون آرام، آرامـش، آهسـته، صـبور و         ها و فعـل    براي نمونه صفات، قيدها، اسم

خاموش و آرام و قرار گـرفتن كـه در تقابـل بـا اضـطراب و شـتاب و هيـاهو هسـتند، در         
ها فضايي    كلمات معموالً در پايان داستاناين . روند   هاي پاياني در داستان به كار مي   موقعيت

كشند، برخالف آغاز و ميانة داستان كه معموالً بـا اضـطراب و شـتاب       آرام را به تصوير مي
هـا قـرار      در زير به عنوان يك نمونه به ذكر اين موارد كـه در پايـان داسـتان   . مواجه هستيم

  :پردازيم   گيرند، مي مي
 .)41: 1389ترقي، (» ...شود   آهسته باز مي در خانه«: »بازي ناتمام«

دهـد و آهسـته      سري تكان مي. بندد   دست درِ ماشينش را مي   علي آقا يك«: »بازي ناتمام«
 .)41: 1389ترقي، (  »...كنم   احساس آرامش مي. شود   دور مي

خـواهر و  دانند كـه بـا هـم     اند مي ها كه از انار محبت چشيده آن«: »اناربانو و پسرهايش
دود و روح  افتد، حسـي خـوب در دلشـان مـي     برادرند و هر بار كه نگاهشان به هم مي

 .)72: 1389ترقي، ... (گيرد مي آرام شان براي آني آشفته
اش، مثـل نقشـي قـديمي، پشـت      تصـوير محـو و غبـار گرفتـه    «: »اناربانو و پسرهايش«
 .)72: 1389ترقي، ( »شود هاي پيچ در پيچ خواب، آرام و آهسته، دور مي داالن

 آرام وآلـود،     هاي گـل    برايم گفته بود كه چگونه مادرش، همراه موج«:»سفر بزرگ امينه«
  .)120: 1389ترقي، (» هراس يا حسرتي نبود خاموششهاي    شد و در چشم   دور مي آهسته
 :»گالبي درخت«

، از روي آرام آراماي كه روز و شب روي قلبم بـود، مثـل مـه صـبحگاهي،        فشار كهنه
 آرامش حسي ساده و سالم در جانم مي نشيند و. سينه ام بر مي خيزد و ناپديد مي شود

 .)154: 1389ترقي، ( خت گالبي به من نيز سرايت مي كنددر و خاموشيِ
 :»گالبي درخت«

» .بافـد    چشمش خيره به عنكبوتي صبور است كه آرام و بي سر و صدا توري نازك مي«
 )154: 1389ترقي، (
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اي الهي، صورت خانه،    ناگهان، از ته خاكستري افق، از دل روزنه«: »بزرگ بانوي روح من
ترقي، ( آيد   شود و آرام آرام، پيش مي   مثل موهبتي بهشتي، شسته و معطر، ظاهر مي

1389: 168(. 
 :»جايي ديگر«

» .قرار گيـرد خودش آرام و خواهد كه بعد از اين همه سال غيبت، عاقبت، در جاي    مي«
  )261: 1389ترقي، (

هـاي فـوق      مجموعه، پايان داستان همواره با واژه   هاي اين    چنانكه ديديم در همة داستان
ها همواره داراي فضايي آرام و ساكن هسـتند كـه در      رو پايان داستان   شوند؛ از اين   همراه مي

  . گيرند   قرار ميتقابل با فضاي ملتهب و مشوش آغاز و ميانه داستان 
گيرند و به ساختن چنين    واژگان ديگري وجود دارد كه همواره در پايان داستان قرار مي

هـا     جدول زيـر تقابـل مـوقعيتي واژگـان متقابـل را در ايـن داسـتان       . كنند   فضايي كمك مي
  :دهد   مي  نشان

  واژگان تقابلي موقعيتي .2جدول
  پايان داستان  آغاز و ميانة داستان

  آرام و آرامش و آرام گرفتن  )بازي ناتمام، اناربانو، درخت گالبي(شتاب و اضطراب 

  خاموشي و سكوت  )بازي ناتمام، اناربانو، درخت گالبي(هياهو 
 تب و تاب و مشغله داشتن

  )درخت گالبي(
  فراغت و سكون و تهي بودن

  و خوش بودنسرحال   )بازي ناتمام، اناربانو، درخت گالبي(خسته و غمگين بودن 

  اخالقي   خوش  )بازي ناتمام، اناربانو، درخت گالبي(بدخلقي و عصبانيت 
 آلود بودنخوابي و خواببي

  )بازي ناتمام، اناربانو، درخت گالبي، بزرگ بانو، جايي ديگر(
  خواب يا خوابيدن

بازي ناتمام، اناربانو، درخت گالبي، بزرگ بانو،(قرار نداشتن و سرگرداني
  )جايي ديگر

  نشستن و نگريستن و قرار يافتن

  خوشبختي و خوشبخت، رضا  )بازي ناتمام، اناربانو، درخت گالبي، بزرگ بانو، جايي ديگر(نارضايتي
بازي ناتمام، اناربانو، درخت گالبي، بزرگ بانو، سفر(بيگانگي و غربت

  )بزرگ امينه، جايي ديگر
  خوديابي و آشنايي
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  تسليم  )ي ناتمام، درخت گالبي، بزرگ بانوباز(جنگيدن و رقابت 

  روشن و روشنايي  )اناربانو، درخت گالبي، بزرگ بانو، جايي ديگر(تاريكي، غبارآلود و كدر 
بازي ناتمام، اناربانو، درخت گالبي، سفر(و تشويش خاطر    اضطراب

  )بزرگ امينه، بزرگ بانو، جايي ديگر
  حس خوب

اناربانو، درخت گالبي، بزرگ بانو، جاييبازي ناتمام،(عداوت و دشمني
  )ديگر

  مهرباني و محبت

  گرم و گرما  )اناربانو(سرما 

  برابري  )بازي ناتمام، درخت گالبي، جايي ديگر(برتري 

بازي ناتمام، اناربانو، درخت گالبي، بزرگ بانو، سفر بزرگ امينه،(نياز 
  )جايي ديگر

  نيازي   بي

  فروتني  )اناربانو، درخت گالبي، بزرگ بانو، جايي ديگربازي ناتمام، (خودنمايي

  
  گيري   نتيجه. 3

اثر گلي ترقي، به درونمايـه  » جايي ديگر«هاي    هاي مدرنيستي زبان داستان   در بررسي ويژگي
ايـن درونمايـه، تقابـل از خـود بيگـانگي و      . ايـم    يا معاني ثانوي اصليِ مشتركي دست يافته

اين تقابل يكي از مفاهيم مهـم در  . محوريت سفر استوار گرديده استخوديابي است كه بر 
شود، نويسندة اين    از آنجا كه مفاهيم عصر مدرن در تقابل با سنت فهم مي. عصر مدرن است

كارگيري عناصر داستان بهره    دادن اين مفاهيم از ساختار تقابلي در به   مجموعه نيز براي نشان
هـا     شـود؛ شخصـيت     كه، درونماية داستان معاني متقابلي را شامل مـي از جمله اين. جويد   مي

كنند    گيرند؛ حاالت و ذهنيات متقابلي را نيز تجربه مي   عالوه بر اينكه در تقابل با هم قرار مي
گاه كه شخصيت اصلي بـا     ها، آن   در اين داستان. ها هستند   و اين حاالت متقابل محور داستان

آورد تـا شـايد بـا يـافتن جـاي و         و دچار غربت دروني است، به سفر روي ميخود بيگانه 
سازد و از طرف    جايگاه برتر، آرامش يابد؛ اما اين سفر او را بيش از پيش از خودش جدا مي

اي كه به اين غربت دروني اشـاره دارد،     از جمله معاني. كند   ديگر دچار غربت بيروني نيز مي
هـا همـواره بـا       ايـن شخصـيت  . هاي داستان اسـت    اب در شخصيتاحساس ترس و اضطر
هـا     آن. رو با ديگران نيز در جنگ و رقابـت هسـتند     برند؛ از اين   سر مي   خودشان در جنگ به

توانند باز يابند؛ اما به هر كجا    پندارند كه آرامش و خوشبختي خود را در جايي ديگر مي   مي
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تنها در بازگشت به خود و سفر دروني اسـت كـه   . مضطرب هستندروند، ناراضي و    كه مي
كننـد، بـه      گاه كه با خود صلح مـي    آن. يابند   هاي اين مجموعه، از غربت رهايي مي   شخصيت

هـا در هـر      يابند كه موجب آرامـش و خوشـبختي آن     مي    اي دست   انسجام و وحدت دروني
ديگر انديشة رقابت و جنگ با ديگري را ندارند؛ چـرا  در اين زمان است كه . شود   جايي مي

يرنـد و از ايـن رو آرام و قـرار    گ   كه گويي در وحدت و صلح با جهان هستي نيز قـرار مـي  
هاي    هاي توصيفي و كنشي، كنش   نام: پردازي، مواردي همچون      در بخش شخصيت. يابند مي

مكـان  . ها داللتمند هستد   ي و بيروني آنهاي درون   ها و كشمكش   پر تكرار، صفات شخصيت
نام مجموعه داستان نيز بـر همـين   . نيز در اين مجموعه داستان، بر محوريت تقابل قرار دارد

واژگان و نثر داستان نيز تقابل موجود در درونمايه داستان را به خوبي القـا  . معنا داللت دارد
تقابل ميان وطن . آيد   گلي ترقي به شمار ميهاي سبكي    ترين ويژگي   كنند كه يكي از مهم مي

شـود و اسـتفاده از برخـي       و غربت، مجهول بودن مقصد سفر كه به تعليق مكاني منجر مـي 
ها، مانند فرودگاه، از جملة تمهيداتي است كه براي القاي درونماية داستان، ذيل عنصر    مكان

، معناي آرامش در پيوند بـا  »جايي ديگر«هاي    در پايان داستان. گرفته شده است    كار   مكان به
را براي رسـيدن بـه خوشـبختي،    » جايي ديگر«زماني، ضرورت يافتن    مكاني و بي   مفهوم بي

  . كشد   مي  چالش  به
  
  ها   نوشت   پي

 

جا زبـان   ما در اين«: كند شفيعي كدكني در بررسي زبان نثر صوفيه به اين مفهوم از زبان اشاره مي .1
است؛ از حركـات سـيماييك گرفتـه تـا     » نشاني«گيريم كه هر نوع  را در مفهوم عام آن به كار مي

هـا در نظرگـاه سوسـور و     همـة ايـن  . خاموشي و خنده و گريـه و رقـص و  تغيير رنگ چهره و 
  ).25: 1392شفيعي كدكني، (» اند»زبان«شناسي امروز، مصاديقِ  نهنشا

وقتـي  (دار  هاي نشـان  هاي ممكن، كاربرد واژه ان انتخابدر اين فصل به انتخاب يك واژه از مي« .2
، فراينـد  )دهـد  انتخاب يك واژه نه تنها به چيزي ارجاع دارد، بلكه ديدگاه گوينده را نيز نشان مي

شده و شود، پرداخته  هايي كه به آن افزوده مي هاي اسمي با توصيف عبارت سازي و ساختار اسم
 .)49: 1391درپر، (» هايي تبيين شده است ها با ارائة نمونه سپس تأثير ايدئولوژيكي آن
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، ترجمة منـوچهر فرهومنـد، ويراسـتار    شناسي سوپر مدرنيته  درآمدي بر انسان: ها  نامكان، )1387(اوژه، مارك 
  . دفتر پژوهشهاي فرهنگي: آرام قريب، تهران

  .نيلوفر: ، جلد دوم، تهران)مدرن هاي  داستان(داستان كوتاه در ايران ، )1388( پاينده، حسين 
  .مرواريد: ، تهرانرمان ايران در پرتو نظريه و نقد ادبي: گشودن رمان، )1392( پاينده، حسين

 .نيلوفر، چ ششم: ، تهرانجايي ديگر، )1389(ترقي، گلي 

كتاب : تهران پيشامدرن، مدرن، پسامدرن،): استاند(هايي در ادبيات معاصر ايران   گزاره،)1388(تسليمي، علي 
  . چ دوم آمه،

، 5، شمارة 1، س نقد ادبي، »شناختي به داستان دو دنيا اثر گلي ترقي  رويكردي روايت«، )1388(حدادي، الهام 
  .72 - 41بهار، 

،ادب »الگـويي داسـتان جـايي ديگـر از گلـي ترقـي        تحليل كهن«، )1390(حدادي، الهام و درودگريان، فرهاد 
  .170 - 147، 16، ش پژوهي
نقـد  ، »شناسي انتقادي، رويكردي نوين در بررسي سبك بر اساس تحليل گفتمـان   سبك«، )1391(درپر، مريم 
  .62 - 37، 17، بهار، ش ادبي

  . قطره: ، تهراننقد و بررسي آثار: گلي ترقي، )1382(دهباشي، علي و كريمي، مهدي 
 .نيلوفر: جمة ابوالفضل حرّي، تهران، تربوطيقاي معاصر: روايت داستاني، )1387(كنان، شلوميت   ريمون

  . نيلوفر: ، تهرانتحليل و بررسي آثار گلي ترقي: خلسة خاطرات، )1388(زرلكي، شهال 
: ، تهـران شناسـي   انديشـي نشـانه    هاي هفتمين هـم   مجموعه مقاله: شناسي مكان  نشانه، )1390(ساساني، فرهاد 

  . سخن
 . علم: ، تهرانيشناسي كاربرد  نشانه، )1387(سجودي، فرزان 

: ، تهـران شناسي نگـاه عرفـاني    درآمدي به سبك: زبان شعر در نثر صوفيه، )1392(شفيعي كدكني، محمدرضا 
  .سخن

: پـور، تهـران    ترجمة فرناز گنجي، محمدباقر اسماعيل. ، زمان و مكان در داستان مدرن)1391(كورت، وسلي 
  .آوند دانش

  .شفا: تهران ،عناصر داستان، )1364(ميرصادقي، جمال 
فرهنـگ تفضـيلي   : نويسـي   نامة هنـر داسـتان    واژه، )1388(، ميمنت )ذوالقدر(ميرصادقي، جمال و ميرصادقي 

  .مهناز، چ دوم: ، تهرانهاي ادبيات داستاني  اصطالح
 . نگاه، چ هشتم: نويسي، تهران  ، هنر داستان)1384(يونسي، ابراهيم 

  


