
 

 

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، ادبيات پارسي معاصر
  155 - 139، صص 1391، شمارة اول، بهار و تابستان دومسال 

  ـ شعر در آثار بيژن نجدي زبان هنري داستان
  *صديقه مهربان

  **محمدجواد زينعلي

  چكيده
سبك، به تحليل روش و سبك هنري،  پديدآورندةعوامل  بيانضمن  ،در اين جستار

 ،)1376 - 1320(معاصـر، بيـژن نجـدي     ةهاي زباني آثار نويسـند  و ويژگي ،ساختار
آميختن شعر و داستان مبـدع سـبك    و با فرم و محتواي ارزشمندنجدي  .پردازيم مي

اسـتعداد  . آمـده اسـت   هـاي آن بـر   ظرافـت  ةو با مهارت از عهـد  شده استخاصي 
 خلـق  فرصـتي بـراي  هنگام  مرگ زود اب اما است نظيري در ادبيات داستاني داشته كم
هـاي زبـاني،    ويژگـي  ةمطالع و آثار نجدي  در تحقيق و بررسي. يافتنتر  بيش يآثار

 بخشـيده اسـت،   يشخص سبكي به آثـار و و شاعرانگي آثار او، كه نوعي ت ،بالغي
نويسـندگان امـروز ايـران    ديگـر  تر آثار  اهي براي خوانش بهتر و دقيقر دشايد بتوان

مانــدن نويســندگاني كــه از شــيوه و ســبكي نــو در روايــت  زيــرا ناشــناخته؛ باشــد
 جهمندان را از تو كند و عالقه اند مطالعات ادبي را محدود مي هايشان بهره برده داستان

  .دارد مي به ادبيات معاصر باز
 مـن  بـا  كـه  يوزپلنگـاني هـاي   بـا نـام   را سه اثر داستاني نجـدي  مجال،اين  رد
بيـژن  . كنـيم  بررسـي مـي   ناتمـام  هاي داستانو  ،ها خيابان همان از دوباره، اند دويده
 چنين هم بسيار سنجيده و و اي گسترده با دايره و كارگيري زبان شاعرانه با به نجدي

 ،رو ازايـن  .اسـت  با رعايت تـوازن عناصـر داسـتان بـه زبـان شـعر نزديـك شـده        
 ةپيش از نجدي كسان ديگر در زمينـ . توان داستان شاعرانه ناميد هايش را مي داستان

نتوانستند موفقيـت نجـدي را    يك اما هيچ ،ندا هدرآميختن شعر و داستان تالش كرد
  .دست آورند به
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  دانشگاه پيام نور سمنان  ،گروه زبان و ادبيات فارسي استاديار **
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 و سبك ادبي، چگـونگي بيـان در روايـت داسـتان،     عوامل پديدآورندةبه  نخست،
كوشيم آن عوامـل را   و سپس مي شود مي پرداختهزدايي  عوامل شاعرانگي و آشنايي

فرض در ايـن نوشـتار    .هايي بازشناسيم با ذكر نمونهبيابيم و هاي نجدي  در داستان
بـا   سعي شده اسـت . و شاعرانگي است ،گيري نويسنده از اصول زباني، بالغي بهره
 ،هاي نويسنده با اصول زبـاني  و تطبيق داستان ،دقيق آثار، تحليل جزئيات آن ةمطالع
  .اثبات شود و ساختاري اين موضوع ،بالغي
  .زدايي بيژن نجدي، داستان شاعرانه، زبان، ساختار، آشنايي :ها واژه كليد

  مقدمه
 ويـژه در  فارسـي، بـه  فرم در ادبيـات   و امطالعه و تحليل آثار ادبي از ديدگاه محتواز ديرباز، 

 ي آثـار ادبـي  ادر توجه صـرف بـه محتـو    ناافراط متقدم. مطرح بوده است ،ادبيات داستاني
  .داشته استدرپي گرايي  ن را در فرممادتفريط بسياري از متق

هاي بارز ادبيـات داسـتاني    از ويژگي» تعهد سياسي«جاي  به» تعهد بشري«شدن  نشينجا
مـدافعان   1370و اوايل دهة  1360كه در اواخر دهة  است اسالمي ايران بودهبعد از انقالب 

توجـه   انوعي بيش از محتو و فرم داستان به ،ساختار، شكلبه . دست آورده است هبسياري ب
  .ه استشدترين اركان داستان مدرن و نوگرا مطرح  يكي از اصلي منزلة و زبان به شده
نويسـي بـا نقـد سـاختاري در كشـور رواج       داستانرغم مخالفت با چنين رويكردي،  به
افـزون نويسـندگان بـه     چند فعاليت در اين زمينه كوتاه بوده است اما توجـه روز  هر. يافت
 ،گذشـته از گلشـيري  . شـد ادبي خوانندگان ادبيـات  سليقة در موجب تغيير نويسي  پيچيده
نگـارش دسـتور زبـاني را    اي كـه سـاختارهاي    نويسنده ،و براهني ،گام اين جريان نو پيش
ياد  ،ترين نويسندگان اين جريان ادبي از موفق ،توان از بيژن نجدي هم شكسته است، مي در
ي، بـراي  نـام  گـم در عـين   ،ويافـت  با كارهاي انـدك خـود جايگـاه خاصـي      نجدي. كرد

 شـكن و  اي سـاختار  نجـدي نويسـنده  . استمحبوب  خوانندگان جدي ادبيات نامي آشنا و
كارهـاي انـدك خـود وسـواس بسـياري       ةنويسي است كه در عرض گراست، داستان تجربه

شـامل ده   ،اند دويده من با كه پلنگاني يوزدر زمان حياتش تنها به چاپ داستان . خرج داد به
گيري در انتخاب ايـن مجموعـه آن را بـه اثـري      دقت و سخت. رضايت داد ،داستان كوتاه

. را بـه خـود اختصـاص داد   » گـردون «ادبي  ةكرد و جايزماندگار در ادبيات معاصر تبديل 
همـت    بـه  ،ها دوباره از همان خيابانمجموعة بيست داستان ديگر، با نام  ،پس از مرگ وي
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از  ،ماننـد بهـرام صـادقي و هوشـنگ گلشـيري      ،نجـدي . چـاپ شـد   1379 در همسرش
نويسي روي  سپس به داستان و آغاز كرد سرودن شعربا كارش را نويساني است كه  داستان
  .با اين تفاوت كه تا آخر به شاعري نيز ادامه داد ؛آورد

 ةبـا مهـارت از عهـد   و  نجدي با درآميختن شعر و داسـتان سـبك خاصـي ابـداع كـرد     
 و خـود  آيـد  شمار نمي هبمقلد  در اين سبك توان گفت تا جايي كه مي آمد هاي آن بر ظرافت
كساني مانند نادر ابراهيمي تـالش كردنـد تـا شـاعرانه     پيش از نجدي . ستاسبك   صاحب

  .دست آورند يك نتوانستند موفقيت وي را به بنويسند اما هيچ
ازطريق زبان  ،بخشي به اشيا و شخصيت ،يا و واقعيتؤآميختن ر ،با خلق تصاوير انتزاعي

 ازاي  رويكرد تـازه گرا،  نويسي نو ي به اصول داستانبند پايداستان و طي  درها  و عملكرد آن
محتـوا و فـرم    درنمايش گذاشـت و كوشـيد همـواره     در ادبيات داستاني به را جايگاه زبان

ـ  ،يي با جامعـه گرا همانديشة داستاني نجدي، در عين . دهدداستان تغييراتي  نـوعي انتقـاد    اب
 گر مسائلي باشد كه انسـان امـروزي   شود وي بيان است و همين امر سبب مي همراه زهردار

كسي . اند عد، بسياري او را با صادق هدايت مقايسه كردهاز اين ب. در جامعه گرفتار آن است
يكـي  . درمان با نويسنده نيست كه دارد باوراما  ،نماياند و مي ،كند بيند، بيان مي كه درد را مي

انسان از محور اصلي داستان و توجه  كردن هاي نجدي با هدايت، در خارج ديگر از شباهت
بـا   ، امـا كاري كه صادق هدايت شروع كـرد . جان است بي يتر به طبيعت و حتي اشيا يشب

 .زبـان  ةوسـيل  نـه بـه   ،انـد  هاي بيژن نجدي در زبان آفريـده شـده   داستان .مرگش ناتمام ماند
  .شود و اين شعر است بلكه ويران مي ،شود هايي كه در آن زبان مصرف نمي داستان

، تابسـتان  اين خواهران و آثار مجموعه با نام ،دو مجموعه شعر نيز ،پس از مرگ نجدي
چشـم   و متفاوتي بـه  يگانههاي   گرچه در شعر نجدي ويژگي. شدمنتشر  همت همسرش  به
اما نجدي از معدود شاعراني است كه جهـان   ،يابد آيد و از اين نظر شعر او تشخص مي مي

 .كنـد  شاعرانه زندگي مي بيند و هستي را شاعرانه مي .استش ا ش عين جهان هنريا زندگي
  :كند خود را چنين معرفي مي

، تحصيالت 1320مرد هستم، متولد  انگيزي بيژن نجدي هستم، متولد خاش، گيله شكل غم به
گويد او دستم  او مي. اسم همسرم پروانه است. يك پسر دارمرياضي، يك دختر و  ةليسانسي
  .)3: الف 1385، نجدي(نويسم  گيرد، من مي را مي

 هـاي  داسـتان  ةمجموع از. كردند جهتو  بيش از اشعارش يهاي و داستاندوستان به  ادب
بهـره   هايي بود كه يا ناتمام رها شده بودند و يا از پرداخت نهايي بي كه شامل داستان ،ناتمام
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همسـر نجـدي بـا     دسـت   بـه اثـر  ايـن   ، چـاپ منتقداناز ديدگاه  .شد انتقاد شدت بهبودند، 
  .بوددر انتخاب و چاپ آثارش، در تضاد و تعارض كامل  ،ت نويسندهقگيري و د سخت

گيـري فـراوان وي از    بهـره  .شـود  شاعرانه روايت مـي  هاي او فضا و جهاني كامالً در داستان
ده شـ صنعت تشبيه و استعاره موجب برجستگي و تمايز سبك وي در نثر و نزديكي آن به شـعر  

در ادبيات دانست كه اين ويژگـي پـيش از   » شعر ـ داستان«گذار  توان او را بنيان كه مي چنان ؛است
  .خورد چشم مي البته از لحاظ تناسبات موسيقيايي كالم، به ،هاي ابراهيم گلستان نجدي در داستان
بـودن او   دان بر نويسندگي، معلم رياضي بود و شـايد همـين رياضـي    افزونبيژن نجدي، 

روز چهارم شهريور  نجدي. هايش ذهني به وي بخشيده بود و فرم مشخصي به داستاننظمي 
قبــر شــيخ زاهــد گيالنــي واقــع اســت  بــر اثــر ســرطان درگذشــت و مــزارش كنــار 1376

)www.fa.wikipedia.org(. رغـم   بـه گيـر كـرد و    ادبي ايران را غافـل  ةمرگ ناگهاني او جامع
  .هاي ادبي چشمگير بوده است جريانمدت او، تأثير آثار وي در  حضور كوتاه

 مبدعكه او  چرا ؛او از زبان خواهيم پرداخت ةسبك استفاد به تحليل روش و ،در اين جستار
  .دست آورده است اندك پيرواني را به نويسي در دهة اخير است كه اندك نوع جديدي از داستان

  
  آنوجودآورندة  بهسبك ادبي و عوامل . 1

اي از شـاعر و نويسـندة ديگـر بازشـناخته شـود       شود شاعر يا نويسنده آنچه سبب مي اصوالً
. آمدن انواع ادبي و مالكي براي نقـد اسـت   وجود سبك باعث به .هاست افتراق سبكي آثار آن

حسب عدول و خروج از معيارها مطالعه كرد و اين عدول  توان بر سبك را بنابر اعتقاد اُدبا مي
. اسـت شناسـي   هاي سـبك  امروزه اين مطلب اساس بحث. دكرو ارزيابي  يدسنجتوان  را مي
آن عدول و خروجي از زبـان   ةتر متن ادبي و زبان هنري است كه در هر بند يا حتي جمل كم

كه صبح رخسار  آن حال »برافكند عمدا به پرده صبح رخسار«: گويد خاقاني مي. متعارف نباشد
در آن هنرها  و اند ها توجه كرده بدانهمين موارد است كه از قديم علماي بيان و بديع . ندارد
سبب كثرت استعمال عادي شـده و   امروزه براي ما به شناسيِ بسياري از مسائل زيبا. اند جسته
. ها استفاده كـرد  از آنتوان دوباره  سازي مي اما با غريب ،اند ثير خود را از دست دادهأت بنابراين

مرسـوم  ) defamiliarization( زدايـي  سازي، اصطالح آشـنايي  جاي اصطالح غريب  امروزه به
زدايـي از اركـان اصـلي مكتـب فرماليسـم روسـي اسـت و داللـت بـر           آشـنايي . شده است

جاي شناسايي صرف امور پيرامونمان به درك واقعـي   آشناساختن واقعيت مألوف دارد تا به نا
هـاي   نخسـتين گـروه فرماليسـت    ةنمايند ،)V. B. Shklovski( شكلوفسكي. ها نائل شويم آن
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 مقـدادي، (بـار در محافـل ادبـي بـاب كـرد        زدايـي را بـراي نخسـتين    مفهوم آشـنايي  ،روس
زدايي مقولـة   آشنايي. سازد كند و آشناها را بيگانه مي ها را دگرگون مي هنر عادت .)24 :1378

بـه  . گيـرد  دربرمي را مسائل زباني هم جنبة معنايي دارد و هم لفظي، اما عمدتاً ،وسيعي است
  :پردازيم مي در ادبيات مرسوم زداييِ آشنايي به چند طريق

 

 مجاز و استعاره و كنايه 1.1

مـثالً  . علم بيان، محور اصلي هنرها خروج لغات از معاني اصلي اسـت  در اين مسائل كالنِ
اگر كاشف معدن صبح  .»صبح معدن كاشف« :گويد آشناي خورشيد، ميجاي اسم  به ،شاعر
  ).159: 1385 شميسا،( خبر كن مرا ،آمد
  

 صناعات ادبي 2.1

اما خود اين صنايع بعد از مـدتي   ،زدايي داشتند بسياري از صنايع ادبي در اصل نقش آشنايي
توان  ها مي ل سبكودر تحاين وضع را . آيد زدايي پيش مي شوند و احتياج به آشنايي آشنا مي

اين معنـي  قدما . زدايي كرده است حافظ در بسياري از صنايع و تلميحات آشنايي ،مثالً. ديد
  .)همان( ناميدند مي »تصرف«را 
  

  تعريف دوباره 3.1
 كردن دراز مثالً صائب دست. است تصاوير تازه ةروايت تازه يا ارائ اين تعريف ،ديگر  عبارت  به
  :ن از آبرو تعبير كرده استبستن براي گذشت به پل ،كه تصويري مبتذل است ،گدايي رايب را

 خويشآبروياي كه بگذري از پل بسته  كني درازدست طمع چو پيش كسان مي
  )161: همان(

 

  نشيني تصرف در محور هم 4.1
  :است دستوري يا تغيير در رابطة افقي كلمات با هم كاري دستهرگونه 

 خونبـار  كـه  حـال آن  ،"رسـان  يـار  بـدان  دوست اي من خونبار شعر": گويد مي حافظ مثالً
 را دديوجوه متع توان يم و است مفصل بسيار بحث اين. شود نمي واقع شعر صفت معموالً
ادراكـات تـازه    تـازه  تصـاوير  كـه  داشت هتوج يدبا ،كلدر. كرد مشخص زدايي ييدر آشنا

  ).همان( دارد هم شناسانه روان جنبة يك زدايي بحث عادت رو، ينازا. طلبد يم
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 هاي بيژن نجدي در داستان عناصر شاعرانه و زدايي هاي آشنايي روشبررسي  .2

 ،چه تمـام  با استادي هر ،آميختن شعر و داستان مبتكر سبك خاصي است كه بيژن نجدي در
 ،پيش از وي كسان ديگر هم تالش كردند تا داستان شاعرانه بنويسند. اين امر برآمد ةاز عهد

. قادر به كسب موفقيت و اعتبار نجـدي نبودنـد   يك ولي هيچ ،هاي نادر ابراهيمي مثل تالش
 و همواره شعر بر داستان برتري يافته ،كارگيري شعر در داستان به در ،ها اغلب اين تالش در

نويسان در اين بود كه عناصر  ديگر داستان ةمشكل عمد. زده استبه عناصر داستاني آسيب 
بدون توجه به فضـاي مناسـب و اقتضـاي     برخي،. بردند كار مي خاص شعر را در داستان به

هايشان حالت  گرفتند كه به داستان كار مي هاي شاعرانه را در داستان به تشبيه و استعاره ،متن
ديگـر از وزن عروضـي و تكـرار افاعيـل اسـتفاده       رخـي داد يـا ب  نامتجانس ميساختگي و 

 .)914 /2 :1378، عسكري پاشايي( رساند آسيب مي اثرشانمنتقدان به  ةگفت  كه به ردندك مي
تـري عناصـر شـاعرانه را در     با ظرافت بـيش  ،هاي ناموفق داشتن اين تجربه نظر با در ،نجدي

 حتي يك تفنن، منزلة به نه ،كند نگاهي نو از بالغت شعر استفاده ميبا . گيرد كار مي داستان به
. بـرد  ويژگي سبكي و نوع نگاه خود از آن بهـره مـي   مثابة هاي داستان به قسمت رخي ازدر ب
تر كساني كه از زبان شاعرانه  بيش كه  حاليدر ،كه نجدي خود شاعر است اينمهم ديگر  ةنكت

  .اند شهرت و تبحري در شاعري نداشتهاند  در داستان استفاده كرده
ترين عناصر شاعرانه در يـك اثـر    و موسيقي را مهم ،منتقدان ادبي عاطفه، تخيل، اسلوب

 ينقش بسيار مهم نيز جز موسيقي سه عنصر ديگر ،هاي نجدي در داستان .آورند شمار مي هب
هـاي عينـي و    تأثير انگيـزه  عاطفه. گيرد مي وسيعي را فرا ةعاطفه دامن ،در آثار ادبي .اند داشته

ر روان انسان است كه منجر به انفعال يا حـاالت گونـاگون از قبيـل غـم،     داشتغاالت ذهني 
  .)157: 1374پورنامداريان، (شود  و اعجاب مي ،شادي، مهر، خشم

عواطف داستاني تنـوع  . انگيزد با عواطف شعري تفاوت دارد برمي را عواطفي كه داستان
راحتـي   و با خواننده بـه  است هاي نجدي بسيار صميمانه نوشته شده داستان. تري دارند بيش

عامـل  . انگيـزد  برمـي  را عواطف و احساسات خواننده درطي داستان كند و ارتباط برقرار مي
تخيل انعكاس تجارب گذشته است كـه مصـالح    .مهم ديگر در آفرينش داستان تخيل است

كـه هـم    شـود  ي مـي ايماژهاي جديـد سبب خلق  ها اساس آن دهد و بر موجود را تغيير مي
هـا اسـتوار    آن ةپاي  هايي كه اين فعاليت بر نمونه و هم پيش اند محصول فعاليت خالق انسان

 ةدهنـد  نشـان  ،تـر باشـد   هرچه تنـوع آثـار نويسـنده بـيش     .)122 :1367صادقي،  مير(است 
نوشـته   گونـاگوني  هاي دامنه در آثارش كمي وجود با نجدي. اوستتخيل  ةگستردگي دامن
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شكل صور خيـال در داسـتان    تر به تر و ظريف كوچك ةديگري از تخيل در انداز نوع. است
 شفيعي( اند و مجاز دانسته ،ترين صور خيال را تشبيه، استعاره، كنايه عمده. شود نشان داده مي

پس استفاده از عناصر شاعرانه،  .هدف نجدي نوشتن داستان است زيرا ،)53 :1370 كدكني، 
. يابد كه در جاي خود به آن خواهيم پرداخت و صور خيال حكم وسيله را مي ،زدايي آشنايي

بر استفادة نو   افزونسازد،  نويسان معاصر وي متمايز مي آنچه سبك نجدي را از ساير داستان
. گيرد ها بهره مي ت كه از آنبديل و زيبايي اس هاي بي زدايي و بديع از عناصر داستان، آشنايي

ها و انتقـال از سـبكي بـه سـبك ديگـر       اصوالً عامل مهم در تفاوت سبك گفته شدكه  چنان
زدايي در آثار  ساز آشنايي اي را كه سبب گانه در ادامه، عوامل چهار. هاست زدايي همين آشنايي

نامحـدود اسـت،   سازي مفهـومي   جا كه غريب بررسي خواهيم كرد و سپس از آن اند نجدي
  .ها رسيد با ذكر نمونه خواهيم آورد توان با توسع اين معني به آن اي را كه مي اصول تازه

  
  هاي نجدي و كنايه در داستان ،استعاره ،كارگيري مجاز به 1.2

جـاي   ها با هم، عامل مشترك اين است كـه بـه   و كنايه، جدا از تفاوت آن ،استعاره ،در مجاز
مجـاورت در   سـبب  اين جانشيني يا بـه . شود كلمة ديگري جانشين آن ميبردن از چيزي  نام

استعاره و مجاز در اين تعريـف بـا   ( مجاز، يا شباهت در استعاره، يا توصيف در كنايه است
 .)ها تفاوت دارد و مراد استعاره و مجاز بالغي است از آن )R. Jakobson( برداشت ياكوبسن

  .ترين كاربرد را دارد هاي نجدي استعاره بيش در داستان
 277و استعارة مكنيه را  مورد 20 راهايش، استعارة مصرّحه  در مجموعة داستان نجدي،

هـم   پـرداز او شـعر و نثـر را بـه     دهـد ذهـن خيـال    نشان مي اين آمار. برده است كار مورد به
 تر كم تكراريهاي  كه از نمونه اين شگفت. آفريند ميداستان  در پذير دلآميزد و تركيبي  مي در

معنـي واقعـي،    بـه  ،هايي بيافريند كه خاص خود اوسـت و  كوشد استعاره مي گيرد و بهره مي
هاي  ، فهرستي از نمونهادامة مقالهدر . گيرد كار مي ها به زدايي و نوآوري را درمورد آن آشنايي
  .خواهيم كردبيان دهند،  زيبايي استعارة خاص او را نشان ميكه  ،را وي محدود
مـورد   28اسـتفاده از مجـاز،   . هاي او نمود دارد از استعاره، مجاز و كنايه در داستان پس

ها ناخودآگـاه   مجازهاي معمولي و متداولي است كه انسان ه، اين موارد به غير ازتت و الباس
هـا اسـتفاده كـرده     از آن نجـدي  ي كهمجازهاي. كنند ها استفاده مي از آن رهدر تعامالت روزم

هـاي   كنايـه  اسـت  كـار بـرده   ولي كناياتي كه او به ،ستقانه و ساختة خود اوخالهمه  است
توان گفت خود  مردم است و مي ةبيشتر برگرفته از گفتار در زندگي روزمر ا ومعمول و آشن
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داري شده است؛ چراكه  ي خودئهاي جز از ذكر مثال ،سبب همين به .نيست مبتكر يك در هيچ
  .هاي فني و زباني اوست بررسي نوآورياصوالً هدف از اين نوشتار 

  
  هاي نجدي كارگيري صناعات ادبي در داستان به 2.2

ـ   گيرد كه ياري جا بهره مي نجدي از صناعات ادبي آن هـايش   گـذار انديشـه   ثيرأگر او در بيـانِ ت
ندارنـد و تقليـدي از    تزئينـي صـناعات ادبـي جنبـة     هـاي او  در داستان ،ديگر عبارت  به .باشند
كـاربرد  . انـد  شـده كار گرفتـه   بهضرورت متن   شده و به بلكه حساب، هاي پيشين نيستند نمونه

، كه از گذشته ويژگي استادان بزرگ نظم و نثر بوده است ،ظريف و نامحسوس صناعات ادبي
ناپذير در آثارش تبـديل   كه به جزئي تفكيك چنان ،هاي نجدي نيز رعايت شده است در داستان

زدايي  منظور آشنايي به ،كاربردن صناعات ادبي شنا به ادبيات اذعان دارد كه بهخوانندة آ. اند شده
هـايي كـه نجـدي در     زدايـي  آشنايي. ها، تا چه حد دشوار است و نياز به قلمي توانا دارد از آن

كـار   ص بـه خمند و مشـ  و بسيار نظام ستگيرد همه در خدمت القاي تفكر او كار مي آثارش به
جا كه فكرش نو و  از آن ،و است ه نداشتهجسازي صرفاً به شكل تو ، در غريببياني به. اند رفته

هاي ادبـي   استفاده از آرايه ،درمجموع. تشريح تفكر و آرمان اوست برايها  تازه است، همة آن
 39آميـزي   حـس  ؛بـار  38نما  متناقضپارادوكس يا : چنين بسامدي دارد هاي نجدي در داستان

كـه   ،و تـوازن آوايـي   ؛بـار  1تـام   جناس ؛بار 31 آرايي واج بار؛ 4 يلحسن تعل بار؛ 6 ايهام بار؛
 ،است در دست قتحقي ةحوز نثر كه ه به اينجبا تو. بار 22 ،همان سجع در بالغت قديم است

او از  ، بـر ايـن   افـزون  . ه و دقت اسـت جكارگيري همين مقدار صناعات ادبي نيز درخور تو به
ايـن   مـواردي از . اوستخالق كند و همه زاييدة ذهن  تكراري استفاده نميهاي مبتذل و  آرايه

  .ها در صناعات ادبي در ادامة اين نوشتار خواهد آمد زدايي آشنايي
  

  هاي نجدي تعريف دوباره در داستان 3.2
هاي نوي كه او  روايت. توان ديد وفور مي تصاوير تازه را به ةدر آثار او، تعريف دوباره و ارائ

سـازد كـه بايـد در آن     اي را براي ما مي ها و اشياي پيرامونش دارد گويي جهان تازه انساناز 
اي منفـي و زشـت    چهره اغلب كه در آثار ادبي گذشته و معاصر ما، ،»مرگ«مثالً . ل كردمتأ

هـا از تـور صـيادي     اي كه مـاهي  براي صحنه. دهد در آثار او وجه متفاوتي را نشان مي ،دارد
  :ميرند چنين تابلويي ساخته است وپازدن مي كم با دست تند و كماف بيرون مي

 در. ميرند مي دير ها آن باراني، روزهاي. بكشند جيغ نيستند بلد ها ماهي كه اين عجيب
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 هايشان پولك شدن گرم از و دهند مي تكان را دمشان ندارند، رمق كه وقتي لحظه، آخرين
 مرگ چند قطره باران ،)كه فهمي مي ،ميريم مي كه دانيم مي ها آدم مافقط ( فهمند نمي چيزي

 روشن يگاريس مرگ كه گفت هم طوري اين شود مي. كند مي دور ها ماهي از قدم سه دو را
  .)3 :ب 1385نجدي، ( بيايد بند باران تا زند يمقدم  ها طرف همان قدر آن و كند مي

در تـوان   مـي  شاعران پـيش از او، ر ميان د ،وارة او از مفهوم مرگ را نوع برداشت انسان
  :اشعار سپهري ديد

  مرگ گاهي ودكا مي نوشد
  دنگر گاه در سايه نشسته است و به ما مي

  .)296 :1371سپهري، (
هنگام خواندن اشعار سپهري يا ديگر شاعران نوآور، بعيد نيست كه با چنين توصـيفاتي  

اي از  ان چنـين تصـوير شـاعرانه   ولي معموالً انتظار نداريم موقع خوانش داست ،مواجه شويم
 ديـده هاي نجدي  زدايي بزرگي است كه در سراسر داستان مرگ را ببينيم و اين خود آشنايي

. رود كارگيري صناعات ادبي و تصـاوير شـاعرانه در داسـتان انتظـار نمـي      اصوالً به. شود مي
زده  او شـگفت  هـاي  ها، از برداشـت  در مطالعة داستان همواره،شود  همين ديد تازه سبب مي

  .پاييني دارند  هايش بسامد بسيار كه تصاوير مبتذل و تكراري در داستان  چنان آن. شويم
  
  نشيني نجدي در محور هم تصرفات 4.2

جـايي ضـمير    بـه  كه در جمالت او جا توان دربارة سبك نجدي گفت اين نكتة ديگري كه مي
اي از  هـا را گونـه   تـوان آن  هم ميصل و تركيبات مقلوب اضافي و وصفي كاربرد دارند كه تم

جايي سـبب   به زيرا اين جا ،گريزي نحوي نشيني دانست و هم هنجار جايي در محور هم به جا
تصـرف در  « و تعريـف  موضـوع شميسا نيز درمورد اين . شود تغيير اركان دستوري جمله مي

  :نويسد مي» نشيني محور هم
  .)161 :1385شميسا، (افقي كلمات با هم  ةدستوري يا تغيير در رابط كاري دستهرگونه 

هاي خـاص نجـدي را نيـز مشـمول ايـن       زدايي توان يكي از آشنايي اين تعريف، مي بنابر
، از ورزد مـي كيـد  أجا كه بر اسـم مـورد نظـرش ت    آن ،هايش نجدي در داستان. قضيه دانست

دادن  بـر نشـان   افـزون  بر اثر ايـن تكـرار،   . كند و از تكرار اسم ابايي ندارد ضماير استفاده نمي
كه خوانش داسـتان   شود مي متن داده اصرار نويسنده بر آن مفهوم، نوعي آهنگ و موسيقي به

  :نويسد ميدر جايي . كند تر ميپذير دلرا 
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نجـدي،  ( گذشت يرمردنوشابه از نگاه پ ينشسته بود كه بطر يرمرديپ ها پله از يكي روي
  .)82: ج1385

ها  پله ةدر كنار كلم» پ«كند، بلكه تكرار واج  كيد را برجسته ميأتنها ت نه »پيرمرد«با تكرار 
جا كـه   از آن .آگاهانه است سازد كه با توجه به سبك نجدي كامالً مي را حروف زيبايي ةنغم

شده نيست، در ادامـه چنـد    هاي ياد زدايي بسيار وسيع است و محدود به نمونه بحث آشنايي
  .شود وضوح يافت مي كه در آثار نجدي به خوانيم مي سازي را عنوان غريب

  
  تغيير محوريت وصف 5.2

كه مطـابق عـرف ادبـي و      جاي آن  ت وصف تغيير يافته است؛ يعني بهيدر آثار نجدي محور
تقابـل بـا او    به توصيف انسان بپردازد و سپس حالـت اشـيا را در   نخستمعمول، نويسنده 
هـاي نجـدي را تشـكيل     كه محوريت توصـيف  اند جان بي ياين اشيا ،كندبسنجد و وصف 

ايـن  . حضوري مستمر دارنـد  ،نه محور آن ،ي از طبيعتئجز منزلة ها هم به دهند و انسان مي
اي بـراي   سبك ويژه خلقكند و باعث  هاي او بسيار جلب توجه مي زدايي در داستان آشنايي

  :نويسد چنين مي مثالً. شود نوعي به امضاي نويسنده تبديل مي ست كه بهنجدي شده ا
  .)17 :همان( رود يمبه طرف ستوان  سيني يك در كه ديد را سفيدي فنجان

ها نيستند و يك حيوان يا شيء در  هاي او حتي انسان در نگاهي فراتر، گاه قهرمان داستان
كوشد غبار عادت را از مقابل  هايش مي جاي داستان نجدي در جاي. شود نقش اول ظاهر مي

ظاهر ممكن است عجيب و  هايي را كه به شخصيت بنابراين ديده و ذهن خوانندگان بزدايد،
  .كند واقعي باشند وارد داستان مي  غير
  

  نداده حوادث روي فوص 6.2
حال  دراند يا  داده  كه قبالً رخپردازد  مي اتيقنويسنده به توصيف اتفا ،روش معمول وصفدر 
، انـد  دهد كـه رخ نـداده   فاقاتي را شرح ميتدارد ا كه اي سبك ويژه باولي نجدي  ،اند دادن رخ

  :براي مثال ؛آورد ها پديد مي زدايي در داستان سازي و آشنايي نوعي برجسته ترتيب بدين
  .)11  :همان( نكرد باز را هايش چشم مليحه قطار، صداي نيامدن از بعد تا روز، همان غروب تا

كنـد، حتـي بـه حـوادثي كـه رخ       چيز دقيق است و موشكافي مـي  كه در همه ،گويي نويسنده
  .كند ها را در متن داستان ذكر مي اي دارد و آن هم توجه ويژه ،توانستند رخ بدهند ولي مي ،اند نداده
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  ريختن زمان خطي هم در 7.2
ـ  زدايـي،  آشـنايي  هاي راه از ديگر يكي  شكلوفسـكي،  ةنوشـت  "نفـ  مثابـة  بـه  هنـر " ةدر مقال
  ).34: 1380 سجودي،(است  خطي زمان ريختن درهم

و آينـده   ،سنجد كه در آن گذشته، حال ها مي حسب ذهن انسان نويس مدرن زمان را بر رمان
با توسـل بـه فنـوني از     ،اين نويسندگان. ها وجود ندارد آن مياننهادي تفاوت آميزد و  هم مي در

، روايت رمان را از زمان حال به گذشته و از »ناگهاني به گذشتهبازگشت «و  »سيالن ذهن«قبيل 
جويد و گاه زمان داستان را جلـو   نجدي نيز از اين شيوه سود مي. دهند گذشته به آينده تغيير مي

هاي اصلي داسـتان، در   تيطاهر و مليحه، شخص ،زمين به سپرده در داستان مثالً ؛برد و عقب مي
  .افتند و داستان پس از اين در زمان حال و گذشته نوسان دارد به ياد گذشته مي اي صبح جمعه

  
  نوآوري در تشبيه 8.2

 و شـباهت ميـان دو امـر    ةبيژن نجدي برمبناي يـافتن رابطـ   ةحجم بااليي از تصاوير شاعران
نجـدي از جملـه   . انـد  برانگيـز سـاخته شـده    دادن آن رابطه به وجهي هنري و تحسين نشان

  :گذارد صحه مي )G. Flaubert( فلوبر ةبر اين گفت كه نويسندگاني است
  ).654  /2: 1384 يدحسيني،س( است ينعبارت است كه بهتر ياجمله  يكتنها  هرچيز بيان براي

اي است كه  نجدي نويسنده. هاي او دريافت توان با بررسي داستان حقيقت اين امر را مي
بهتـرين   و بنـدي،  بهتـرين سـاختار، بهتـرين جملـه    . هاست جوي بهترينو هميشه در جست

است كه تصاوير او اغلب بكرند و تشبيهات او نيز  سبب همين  به. تصاوير براي اداي مقصود
  .شوند دستي نمي افتاده و دم پا شامل تشبيهات پيش
و از  است شود داستان با شعر پهلو بزند، فراوان بهره برده مي موجبكه  ،نجدي از تشبيه

 امر شعر ناميد، همين ـ توان آن را داستان مي ، وشود ساز سبك خاص او مي كه سبب عواملي
. مورد است كه براي نثـر آمـار بـااليي اسـت     176 كارگيري تشبيه بسامد بهدر آثار او . است

هاي سابق وي، بديع و تازه است و خواننده  نوآوري مقايسه بادر  ،كه اين تشبيهات گفتني آن
شود از دريچة نگاه نجدي به محـيط   جا كه او نيز تحريك مي تا آن ،كند با خود درگير ميرا 

بـا   ،اين دسـته از تشـبيهات  . چندان متجانس پيوند و شباهت برقرار كند بنگرد و بين امور نه
ا او پـا را از  مـ ا اند، هاي نجدي كاررفته در داستان آماري كه گفته شد، نوع اول از تشبيهات به

برد كـه در نگـاه اول خواننـده را بـا      از تشبيهاتي بهره مي و است ها فراتر نهاده نوآورياين 
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كـه   ،گونـه تشـبيهات   شيوة جديدي در ايـن   به نجدي .سازند مي همراهي دمكث و تأمل ج
شـبه   اين است كه تشبيهاتي بدون وجـه  در او مهارت. زده است  دست ،اساساً تشبيه نيستند

. حال، تشبيه ساخته شده است  ولي درعين ،بين اين دو شباهتي نيستگويد كه  و مي بسازد
دارد  داو تعم .شود ديده نميولي در محتوا شباهتي  ،كند ، ساختار تشبيه را رعايت ميدرواقع
م نيسـت  وفهمهم ندارند يا حداقل شباهتشان براي خواننده   دوچيز كه اصالً شباهتي به ميان

  .سابقه و مختص نجدي باشد اين سبك تشبيهات بي ،رسد ينظر م به .كند برقرارط ابترا
  

  هاي نجدي ها در داستان زدايي فهرست آشنايي .3
هاي متعددي كه نجدي  زدايي هايي كه خواهد آمد، صرفاً موارد مجملي است از آشنايي نمونه

  .كار برده است به
  

 مجاز 1.3

 ؛مجاز از كودك» گريه« :)156 :ب 1385نجدي، ( داد عاليه به قنداق با را اي گريه. 1

مجاز » چادرهاي مشكي« :)126 :همان( بودند يدههنوز به فلكه نرس مشكي چادرهاي. 2
  .از زنان

 

 مصرّحهة استعار 2.3
» قبـر « :)79 :همـان ( شـد  يمـ  يدهاز دور د يستاده،ا چند قبرِ .جاده ته ها، آن روي هروب. 1

 ؛استعاره از پمپ بنزين

اسـتعاره  » خون« :)139 :همان( ريخت مي خيابان صورت روي خون، مشت يك و...  .2
 ؛از رنگ قرمز چراغ راهنما

كـه   كـرديم  بدرقه درشكه كنار تا را درختي داد، مي درشكه چرم بوي كه زمستاني در. 3
  .استعاره از مبارز» درخت« :)66 :ج 1385نجدي، ( درخت نبود يگرد
 

 هنيمكة استعار 3.3

 ؛)26 :همان( ريخت مي يالم از قطره قطره شب تاريكي. 1

 ؛)33 :همان( بود بردهدستش را در آن فرو تاريكي و بود افتاده ماسه روي پوتين. 2
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 ؛)40 :همان( ريخت ها علف كشيدنقد يصدا يرو را هايش قدم. 3

 ؛)64 :همان( برود باال ايوان تا نداشت رمق كانلپ. 4

 ؛)70 :همان( ريخت مي چتر هاي زخممثل خون، از  باران،. 5

 ؛)72 :همان( افتادند راه بوس ميني پاي بهپا ها درخت همة. 6

 ؛)9 :ب 1385نجدي، ( چسباند يمرا به تن ما  يزشل يسرما صبح. 7

 ؛)61 :همان( لم داده بود رو يادهكنار پ يلجن جو يرو باقلوا عطر. 8

 ؛)31 :همان( زد بيرون چتر بدون باريد مي كه باراني احترام به. 9

 ؛)117 :همان( بود شا سالگي بيست از قدبلندتر مرتضي. 10

 ؛)189 :همان( بود افتاده دمر مرتضي جمعه، صبح روي. 11

 نجـدي، ( خـورد  مـي  جر اي پنجره يبا روشن يداشت كه گاه يپوست نازك تاريكي. 12
 ؛)113 :الف 1385

 ؛)146 :همان( داد مي نشان...  را هايش زخم و بود آوردهرا در يراهنشپ پاييز. 13

 ؛)148 :همان( بود فرورفته مرگ پيشاني و رخ نيم اندازة  به كف، و بازرد زير بالش،. 14

  .)154: همان( باشند داشته تنگ هاي كفش از اي خاطره يدبا دنيا پاهاي از نيمي حداقل. 15
 

 اعات ادبيصن 4.3

 پارادوكس 1.4.3

 ؛)33 :ج 1385نجدي، ( كند گوش ،دويد مي حياط در كه سگي كشيدن پارس سكوت به و. ... 1

 ).74: همان( بود آباز  پر آب، قطره يك بدون آب، پارچ ميز، طرف آن. 2

 يزيمآ حس 2.4.3

  ؛)26 :همان( شنيدم مي را روز شدن تمام صداي. 1

 .)142 :ب 1385نجدي، ( شنيد يم ،پاهايش مچ با را، خيابان لرزيدن صداي مرتضي. 2

 يهاما 3.4.3

» پـول «بـا   ةدر رابطـ » نجـس « ؛)26 :همان( بود نجس هاش رخت مثل هم هايش پول. 1
ايهام استخدام  ،بنابراين. بودن ظاهري دارد معني نجس» رخت«بودن و در رابطه با  معني حرام
 ؛ستا  رفتهكار  به زيبايي به
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 گوسفند جگر و دل آلود خون هاي يخسآن وقت صبح و  پلو از پر هايي بشقاب ديدن. 2
در » كورتر« ،)92 :الف 1385 نجدي،( بود كرده ميرزا  عباس هاي چشم از كورتر مرا ياشتها

 بنـابراين،  .كند نابينايي را افاده مي» چشم«دهد و در رابطه با  معني سيري مي» اشتها«رابطه با 
 .ايهام استخدام دارد

 يلحسن تعل 4.4.3

 كردنـد  مـي  خيال و بودند روشن الكي طور همين كه ديد را استخر اطراف روشن هاي چراغ
  .)16 :ج 1385 نجدي،( مانده است يباق يزيچ ديشب از هنوز كه

 ييآرا واج 5.4.3

تأكيد نويسـنده  » ز«تكرار صامت  ،)27 :همان( از زخم را به پشت داشت ينيز اسب. 1
 ؛تر كرده است بر كلمة زخم را بيش

» س«جا نيز تكرار صـامت   در اين ،)22 :همان( داشت اي شده ياهسپوست سرخ  آسيه. 2
كار رفتـه   است كه وصف درمورد او به» آسيه«نوعي لطافت، تأكيدي بر كلمة  خلقبر  افزون 
اش  سـازي مفهـوم تأكيدشـده    برجسـته  برايآرايي را  ها نيز نجدي واج در ديگر نمونه. است

 .تزئينينه يك آراية صرفاً  ،برد كار مي به

 تام جناس 6.4.3

  :شود هاي نجدي ديده مي جناس تام در داستان ةيك نمون فقط
  ).175: ب 1385 ي،نجد(باز هم باز بود  پنجره

 ييتوازن آوا 7.4.3

نجـدي  جا كه زبـان   از آن. توازن آوايي را شايد بتوان مانند سجع در متون كالسيك دانست
گـرفتن دو   نوع قـرار  گيرد و گاهي انگيز است، به بهترين نحو از آن بهره مي شاعرانه و خيال

تواند  مي» كرد«مثالً در اين جمله  ؛كه با هم از نظر آوايي توازن دارند، شبيه قافيه است ،واژه
  :نقش قافيه را بازي كنند» باز«و » دراز«نقش رديف و 

 در آلـودي  خواب پيرمرد كه بزند زنگ هم باز تا كرد دراز دكمه طرف  به را انگشتش. 1
 ؛)16 :ج 1385نجدي، ( بازكردرا 

 ؛)8 :همان( آوازش را در حمام تمام كرد طاهر. 2

  .)132 :ب 1385 نجدي،( دود پشت ها رف و ها طاقچه. پر از صدا بود چيني هاي كاسه. 3
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 دوباره يفتعر 5.3

بنابراين، فهرسـت جمالتـي    .چيز بنا شده است اصوالً سبك نجدي بر پاية روايتي نو از همه
ايـن  . هايش را فراخواهد گرفت اتفاق داستان  به  قريب شود ديده مياي  ها نگاه تازه آن كه در

  :هاست هايي از آن موارد نمونه
شـانه بـه آن شـانه غلـت      يناز ا خستگي با ها مرده كه بود رسيده اي لحظه به غروب. 1

 ؛)109 :همان( زنند يم

 نكنند يا كنند روشن را اتاقشان چراغ دارند ترديد همه كه بود رسيده اي لحظه به روز. 2
 ؛)172 :همان(

  .)97 :همان( نيستند زنگ صداي شنيدن منتظر هرگز كه داشت را هايي آدم همة صورت. 3
 

  نشيني ف در محور همرصت 6.3
 حمـام  داغ كـف  بـه  بودنـد  چسـبانده  را پوستشان پيري سفيدهاي يشر او دورتادور. 1

موجـب  و همين تصـرف  » پيري پوستشان«نويسد  مي» پوست پيرشان«جاي  به :)79 :همان(
  ؛شود ميزدايي  آشنايي
  .»چتر آبي«جاي   به» آبي چتر« :)69 :ج 1385نجدي، ( زد يمچتر  يخودش را به آب پاييز. 2
 

 تغيير محوريت وصف 7.3

  ؛)94 :ب 1385نجدي، ( ته كوچه بود يپسر جوان يبا پاها صدا آن. 1
  ؛)8 :ج 1385نجدي، ( بود يحهمل رخ نيمكنار  صبحانه سفرة از اي گوشه آينه، در. 2
 .)17 :همان( رود مي ستوان طرف  به سيني يك در كه ديد را سفيدي فنجان .3

  
 نداده وصف حوادث روي 8.3

. راه رفـت  يابانخ يكنار لجن جو رو پياده از بيرون نخورد، كسي به اش شانه كه اين براي. 1
 نجـدي، ( نكند لگد ،افتاد مينآسفالت  يرو ها پنجره از كه را اجسادي كه ينا يهم برا يدشا

 ؛)31 :ب 1385

 كـه  هـايي  برگ با ،كرد يم يهبه آن تك يكه اگر كس بود شده پير قدر آن زيتون درخت. 2
 .)188 :همان( افتاد يم بود نياورده كه زيتوني هاي دانه و نداشت
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 نوآوري در تشبيه 9.3

 يـك  انـدازة   بـه  ،درخـت  به شباهت هيچ بي كه گذاشت چراغي تير زير را زنبيل مرد. 1
  ؛)11 :ج 1385نجدي، ( بود كشيده قد زمين روي درخت،

 آورد مـي  يـاد  بـه  را ها زندان حياط باشد، داشته را زندان بوي كه آن بي شهرباني، حياط. 2
 ؛)13 :همان(

 شـود،  ديـده  گـور  يـك  سوراخ از كه آسمان، از اي هتكاصالً به  اساليد پردة شنيرو. 3
  ؛)55 :همان( نداشت شباهت

 هـاي  آتش دور ها، آن رقص به اصالً كه هايي جيغ ؛كشيدن جيغ به كردند شروع ها زن. 4
 .)7 :ب 1385 نجدي،( نداشت شباهت شكرگزاري،

  
 گيري نتيجه

چگـونگي   بنـابراين،  .گيـرد   قـرار  نظر  مدبيان هم بايد  ةمتون ادبي جز محتوا شيو ةدر مطالع
  .يابد تري مي اهميت بيش ،شود از آنچه بيان مي ،بيان

هاي زباني،  هاي بيژن نجدي و مشخصه سبك در داستان آفرينندةپس از واكاوي عناصر 
ي از آثارش، سبك خاص و بـديعي در  ئهايي جز نمونه بيانو شاعرانگي آثار وي و  ،بالغي

ايـن سـبك   . داشته استنوشتار او يافت شد كه تاكنون مجال اندكي براي طرح و شناسايي 
هاي او  تصويرسازي ها و زدايي آشنايي. دور از هرگونه تقليد است  ويژه مختص خود او و به

گيري از فنـون   بيني خاص و با بهره با جهان  كه استه بيروني اثر نشان داد ةبراي آراستن الي
كـار   بـه اي تازه  ادبي را از زاويه  و براي ساخت تصاوير صناعات نوشتن زده  بالغي دست به

از نظـر محتـوا،   . افرينـد يبفرم داسـتان تغييراتـي    همواره در محتوا و است و كوشيده گرفته
. و محكـم اسـت   ،فنـي  ،گرايانه و متعهد و از لحاظ ساختار و فرم بـديع  هايش آرمان داستان

 صسبك خا با حفظنويسي،  ضمن وفاداري به عناصر داستان و ضمن رعايت اصول داستان
بـودن   اين توفيق ناشـي از دارا  .كار ببندد ها به هاي بكري در آن زدايي كوشد آشنايي يخود، م

و  ،احساس لطيف و كنجكاو، قدرت برقراري ارتباط بين زبان روزمره و زبان لطيف طبيعت
سـبب   و هـم داده   دست  به  همين عوامل دست. استكردن محتوا و ساختار  توانايي نزديك

ثيرگـذاري محتـوايي و   أبـر ت  افـزون  هـا،   متولد شوند كه خوانش آنهايي  داستان است شده
شعر ناميد  ـ توان داستان سبك خاص او را مي. شودالتذاذ هنري موجب خواننده،  درمعنويِ 

  .داني نيز داردلكه اكنون مق



 155   صديقه مهربان و محمدجواد زينعلي

  1391، شمارة اول، بهار و تابستان دوم، سال ادبيات پارسي معاصر

  منابع
 .يهنر حوزة: تهران ،داستان عناصر و ساختار). 1378( كامران ،ژاد ن پارسي

 .زمستان: ، تهرانسفر در مه .)1374( تقيپورنامداريان، 

 .طهوري: تهران ،هشت كتاب .)1371( ، سهرابسپهري

مجموعـه  : گرايي، و مطالعات ادبي ساخت گرايي، پسا ساخت). 1380) (گردآورنده و مترجم(سجودي، فرزان 
 .حوزة هنري: ، تهران...سوسور، : مقاله

 .نگاه: تهران، 2 ، جهاي ادبي مكتب .)1384( حسيني، رضا سيد

 .آگاه: ، تهرانصور خيال در شعر فارسي .)1370( رضا كدكني، محمد  شفيعي

 .ميترا: تهران ،نثر شناسي سبك ).1377( شميسا، سيروس

 .ميترا: تهران ،نقد ادبي .)1385( شميسا، سيروس

 .ثالث: تهران، 2 ، ج"بامداد. ا" زندگي و شعر احمد شاملو :تو شعرهاي همة نام .)1378( پاشايي عسكري

 .روز فكر :تهران ،ادبي نقد فرهنگ اصطالحات .)1378( مقدادي، بهرام

 .شفا: تهران ،داستان عناصر). 1367( جمال ميرصادقي،

 .نارون: تهران ،داستان جهان). 1372( ميرصادقي، جمال

 .مركز: ، تهرانهاي ناتمام داستان .)الف 1385( نجدي، بيژن

 .مركز: ، تهرانها ن   دوباره از همان خيابا .)ب 1385(نجدي، بيژن 

  .مركز: ، تهراناند يوزپلنگاني كه با من دويده .)ج 1385(نجدي، بيژن 
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