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Abstract 
Bizhan Najdi is a poet and writes his stories poetically. In some of his stories, Najdi has been 

influenced by some famous contemporary poems, nevertheless the influence has not stopped his 

creativity and it has not forced him to be an imitator of original works. In this article, intertextual 

relationships between “Taqchehaye por az dandan” by Najdi and “Zemestan” by Akhavan have been 

investigated. It would be discussed despite the initial inspiration from Akhavan, Najdi has criticised 

the current of hopeless intellectuals, after the coup d'etat of 28 August, and therefore has created a 

different narrative in poetry. Akhavan does not explain the reason for its disappointment in its 

narration, but Najdi, by pointing directly to the coup d'état of 28 August, shows that he is tired of 

staying at home, which is why, unlike Akhavan, he goes out from inside or out of the house.  
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 مقالة پژوهشی

 ، دانشگاه رازیپژوهشنامة ادبیّات داستانی

 .98-78صص ، 1011بهار ، 1دورة دهم، شمارة 

و داستان مهدی اخوان ثالث اثر  «زمستان»شعر ی میان متنبینابررسی روابط 

 بیژن نجدیاثر  «های پر از دندان تاقچه»

 1علیرضا صدیقی

 مرکز زبان دانشگاه سواس، لندن، انگلستانزبان فارسی س ، مدرّدکتری زبان و ادبیات فارسی

  65/61/6533 پذیرش:  66/6/6531 دریافت:

 چکیده
همیه،   بیا ایی    نوشیته،  مراصیر  ر از برخیی از اشیرار  ثّأمتی را هیای    برخیی از داسیتان   . اونویسید  هم شاعر است و هم شاعرانه داستان میی  بیژن نجدی

روابی   پیی  رو  ر اجسیت ل وادار نریرده اسیت. در   را بیه تریرار میت  اوّ    نشیده و وی  اش داسیتانی قیت ف خالّباعث توقّاز دیگران  اش ثیرپذیریأت

نجیدی در انتایاع عنیوان، برخیی از     و نشان داده شده است که  بررسی ،نجدیاثر  «های پر از دندان تاقچه»داستان اخوان و  «زمستان»شرر بینامتنی 

پی   یا جریان روشینکرری ناامیید    انوخبه نقد ا ،«زمستان» گیری از وجود الهامباا امّ ؛استمتأثّر از زمستان  ،ها، فضاسازی و انتااع مران تشاصیّ

اش را در رواییت    اخیوان دلیین ناامییدی    آفرییده اسیت.   «زمسیتان »در شیرر   اوپرداخته و از ای  رو روایتی متکاوت با روایت مرداد  61از کودتای 

بیرخال    ،مانیدن خسیته اسیت بیه همیی  دلیین      دهد از درخانه مرداد، نشان می 61 به کودتایو ارجاع مستقیم  ۀنجدی با اشارا امّ ؛دهد توضیح نمی

   آید. اخوان از درون به بیرون یا از خانه به خیابان می

 .، نجدی، زمستان، اخوان ثالث«های پر از دندان تاقچه»بینامتنیت، : هاواژهکلید
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 مقدّمه. 1

 نیوی   . ایی  داسیتان  نویسید  شاعرانه میی با زبانی مرمول طور بههم های  را  داستاناست و  شاعر (6)نجدیبیژن 

آرنیا یرمیان    داستان برای مثال در است؛ز شرر برخی از شاعران دیگر نگاشته ثیر اأهای  را به ت ستاناز دا برضی

شیاید  هیای مسیتقیم بیه برخیی وا گیان و       ته تا مت ، اشیاره فاز عنوان داستان گر و دشنه و کلمات در بازوی م 

به نیام و  ارجاع عبارت دیگر نجدی با است؛ به بسیار آشرار احمد شاملو،  دشنه دردی طرح روی جلد کتاع 

روایتیی بسییار    اامّی  ؛دهید  میی را نشیان  شیرر شیاملو    ۀمجموعی داستان  و  ۀرابط، دشنه در دی طرح روی جلد 

 کند. میپیچیده خلق 

مسیتقیم نیسیت؛ داسیتان را     هیا  اگرچیه چیون داسیتان دیگیر، اشیاره      ،«هیای پیر از دنیدان    تاقچیه »در داستان  

ه ای  سا  بدان مرنیا نیسیت کیه    البتّ اخوان ثالث دانست؛« زمستان»شرر  ۀیافتتوان شرن گسترش ای می گونه به

دارد و از ایی  رو   (6)حضیور  «پر از دندانهای  تاقچه»در  «زمستان»شد.  ها هم نوشته نمی تاقچه ،اگر زمستان نبود

 .متنی بررسی کرد ای  داستان را بر بنیاد رواب  بیناتوان  می

 «های پر از دندان تاقچه»داستان  ةخالص. 1-1

او  بیایی ییس سیاختمان بییرون را ببینید.      ۀاتاق  در طبق ۀعادت دارد از پنجر ،ساز است راوی که خود دندان

ها پی  به دست ساواک ربوده شده، دیگیر برنگشیتند. در یریی     است که سالهایی برای کسانی ساخته  دندان

نام میادام، چییزی را   رو بههروب ۀهمسای ۀبیند که در سوراخ دیوار خان از روزها راوی، جوان موتورسواری را می

ه ترّی هترّی رشیت  روی شیهرداری  ه  روبی هیا پیی   کند. مادام زنی تنهاست که شوهرش آنیدره را سیال   پنهان می

شیود بیه    کشیاند. او سیرانجام وقتیی هیوا تارییس میی       کردند. کنجراوی، راوی را از اتاق  به میان کوچه میی 

یابید شییء    کنید و در بازگشیت بیه خانیه درمیی      شده در سوراخ دیوار را پییدا میی  رود و شیء پنهان کوچه می

اسیت.  ت کیه راوی تیا آن لح یه رواییت کیرده      تمام چیزهایی اسی  است. محتوای نواربوده  شده، نواری پنهان

کیه از پیی  در    -هیای روی تاقچیه را    نوار را به مادام هیم بدهید و سیت  تمیام دنیدان     گیرد  وی تصمیم میرا

 رود. کند و می در ایستگاه اتوبوس رها می -ساکی ریاته 

 (3)اخوان ثالث «زمستان»شعر  ةخالص. 1-2
سبب سیرما و سیر در   بها امّ ؛آید نیز شرری روایی است که در آن راوی، در هوایی زمستانی بیرون می «زمستان»

ت ناامیید  گوید. راوی که از ای  وضریّ دهد و با او سا  نمی ک  پاسخ سالم  را نمی بردن، هیچگریبان فرو

ف زمسیتان  بستارد. روایت اخوان بیا توصیی  فراموشی د تا ای  ناکامی را با نوشیدن بهرو سوی میاانه می، بهاست

 رسد. پایان میو هوای سرد و تاریر  به
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 موضوع مشترک دو اثر. 1-3
 61کودتیای  ای نشده، شیرر و فضیای سیردش محصیول آن اسیت.       اگرچه در زمستان به موضوع کودتا اشاره

اسیتبداد و خکقیان   بیا افیزای    ثیرهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی فراوانی بر ایران و ایرانی نهاد. أت 6556مرداد 

بیود   رانعشیا ای  اخوان ثالث یری از مهدی شدند. شاعران و نویسندگان بسیاری دچار ناامیدی ، پ  از کودتا

 .رفت شمار مینیز بهی ملّ ۀبستگان جبهاز دلکه 

 ۀرا بیه دو دسیت   شتیوان اشیرار   نوعی میکه به نهاد اخوانثیری بر شرر أچنان ت یملّ  ۀق و جبهشرست مصدّ 

چیون بسییاری از روشینکرران     خیوان اپ  از کودتیا   .(65: 6511 ،)احمدپورپی  و پ  از کودتا تقسیم کرد 

نمیای   تمیام  ۀآینی  ،او «زمسیتان »شیرر  اییران امییدی نداشیت و شیاید بتیوان گکیت        ۀدیگر به آینید  ،آن روزگار

ی در ناامیید پی  از کودتیا    .روشنکرری آن روزگار اسیت  ۀسرخوردگی و ناامیدی دست کم باشی از جامر

اوجی  را در شیرر   تیوان   میی بیاوری کیه    ؛دشی  مرتقد به نکی حرکیت   طور کلّیبهدواند که  اخوان چنان ریشه 

 .به برد( 666: 6566 ،)ماتاری دید «کتیبه»

 کیه  هسیتند  موضیوعاتی  از های بییژن نجیدی نییز یریی     مرداد در داستان 61کودتای  ویژههوقایع تاریای ب

ر از اوضاع سیاسی زمانیه، دچیار   ثّأها مت تشاصیّ های  در برخی از داستان .اند کرده جلب خود به ه  راتوجّ

هیا تریرار    تاقچها ای  موضوع در امّ (636-636: 6531 ،)رستمی مانند و در همان ناامیدی نیز می هستندناامیدی 

 .داند تغییر می رکت را چارۀح شود،ه میکه دیدایستا نیست و چنانکاران  ها از سیاسی راوی تاقچه .شود نمی

بیه  نجیدی   -هکتاد خورشییدی را در پاییان خیود دارد     که تاریخ دهۀ - «های پر از دندان تاقچه»داستان در  

کنید سیت     ا نجدی تجربه میامّ ،دسرای آت  می ۀاخوان در میاند. کن ه میکودتا تا انقالع اسالمی توجّ ۀفاصل

بنیابرای  موضیوع کودتیا اگیر در شیرر اخیوان اسیباع ناامییدی و          ؛پردازد می واقرهنقد روایت و ها برد به  سال

ناامییدی و دعیوت بیه حرکیت      نجدی محملیی بیرای نقید    ۀدر نوشت ،آورد اش را فراهم می بازنشستگی سیاسی

راهی  را از اخیوان    ،در پاییان داسیتان  از همیی  رو   ؛های روزگار اخوان را ندارد محدودیتگردد. نجدی  می

 زند.   پایان دیگری را برای روایت  رقم می کرده،جدا 

 ت و هدف  . ضرورت، اهمّی1-0

میزان تأثیرپیذیری ییا    ،دهند ها و آثار ادبی را نشان می یت اندیشهره سیر تحوّاینبر  افزونهای بینامتنی  پژوه 

کنند تیا درک بهتیری    ند و به خوانندگان آثار کمس میکن میی آثار ادبی را نیز بر یردیگر بررسی تأثیرگذار

ها میزان نوآوری و استقالل نویسینده   خوانند داشته باشند. ای  نوع پژوه  یت ادبی و اثری که میاز سیر تحوّ

یرنیی   ،ارتباطیات دو نیوع ادبیی متکیاوت     ن است که با مقایسیۀ ضر آدهند. هد  پژوه  حا ها را نیز نشان می 
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یابید کیه تیاکنون     یت میی جستار حاضر از ای  رو اهمّهای درونی داستان نجدی ببرد.  شرر و داستان، راه به ییه

 موضوع آن با رویررد ای  قلم نوشته نشده است. ای دربارۀ مقاله

 های پژوهش پرسش .1-5

   :در پی آن است تا به ای  پرس  پاسخ دهد که نوشتار پی  رو

   ؟است تأثیر داشته «های پر از دندان تاقچه»گیری  شرر زمستان تا چه اندازه و چگونه بر شرن -

 ؟روایت اخوان، خودداری کرده است نجدی چگونه و با چه تمهیداتی، از تررار -

 پژوهش ةپیشین. 1-6
بینامتنییت و  »ا تنهیا جسیتار   امّی  هیای فراوانیی نوشیته شیده اسیت؛      نامیه  هیا و پاییان   هیا، کتیاع   نجدی مقاله ۀدربار

امتنی بینی ( 6536)سلیمی کیوچی و رضیاایان    ۀنوشت ،«بیژن نجدی «کشان شب سهراع»مراصرسازی حماسه در 

 اند. هرا بررسی کرد اند یوزپلنگانی که با م  دویده های مجموعۀ یری از داستان

 بیه  ای اشیاره  «بیه انسیان   نقادانه از رویررد بییژن نجیدی   ی؛ خوانش«دیگران»»جستار نیز در ( 6531)رستمی  

درسیت   اصیلی آن،  تا درییافت  از ایی  داسیتان و شاصییّ    امّی  ؛کنید  هیا میی   ت داسیتان تاقچیه  انزوای شاصییّ 

 .  ای دیگر است گونهیا دست کم به نماید نمی

 . روش پژوهش و چارچوب نظری1-8

اخیوان ثالیث    «زمسیتان »از  ثیرپیذیری او أداستان نجیدی و مییزان ت   ،با استکاده از نقد بینامتنی نوشتار پی  رودر 

 ،نقن از ساسیانی گرایان روس )صکوی به ای تاریای از صورت ظاهر گسترهدراست. بینامتنیت که شده بررسی 

گییرد،   میی بیر  و... را دریراایین ریکیاتر   م چیون بیارت،  رار  نیت، لیوران  نیی،      پردازانیی  ( تا ن ریه66: 6516

پیردازان بالتیت    همیه نبایید از ییاد بیرد ن رییه     یا کریستوا خودنمایی کیرد. بیا ایی    های  ول بار در نوشتهناستی 

( 16: 6536، صیباتی  ؛66-61: 6516، ساسیانی انید )  به مباحث مشابهی اشاره کیرده  های دیگر اسالمی، زیر نام

 اند. ت یزم را نداشتهو تحلین مباحث دقّبندی  هرچند در دسته

نویسید و خواننیده نییز بنیابر      ای متین  را آگاهانیه ییا ناخودآگیاه بیه تیأثیر از متنیی دیگیر میی          هر نویسنده 

بینید. اگیر ایی  سیا       میی  های دیگیر را در میت  دوم    ی شاید مت ها و حتّ های  همان مت  ها و اندوخته آموخته

در ییس میت    عبیارت دیگیر   خواننیده؛ بیه   گکت بینامتنیت دوسویه دارد؛ نویسنده و توان پ  می ،پذیرفته باشد

اسیت و دیگیر، صیداهایی    شود؛ صداهایی که نویسنده در فرایند نوشت ، شینیده   یمصداهای گوناگونی شنیده 

 (666: 6331، 6اسنایم )شنود  نده در هنگام خواندن مت  میکه خوان

                                                                                                                                                          
1. Snyman 
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است. اگرچیه تأثیرپیذیری و بینامتنییت بیه یریدیگر      نیز اشاره شده  6تأثیر در کنار بینامتنیت، گاه به موضوع 

دارد؛ بینامتنییت   وجیود  ایتکیاوت عمیده   دواند، میان آن کار رفتهجای یردیگر بهی بهند و گاه حتّهست نزدیس

هیای   تکیاوت ها بیا یریدیگر    آنجاکه خوانندهکید دارد. ازأهای خواننده در شنیدن صداهای متکاوت ت بر توانایی

ر شیاید  عبیارت دیگی  (؛ بیه 661)همیان:   گیذارد  میی  فراوان دارند، بینامتنیت، دست تأوین را در خوان  مت  باز 

از ایی  رو   (؛6: 6336، 6محیور )کلیتیون و روسیتی     ر است و بینامتنیت، خواننیده محوبتوان گکت تأثیر، نویسنده

 است.ت، به تأوین داستان نجدی پرداخته شده گیری از نگاه و ن ر  ن با بهرهپی  رو نوشتار  در

ناصیر دو ییا چنیدی  میت      حضیوری ع  هیم  ۀپایی محیدودتری دارد و بر  ۀبینامتنیت در نگاه  رار  نت، گستر 

ایی    بیاوجود ا امّی  ؛مستقیم در مت  دوم حضور دارد ده است. بر ای  بنیاد، باشی از مت ، مستقیم یا تیراستوار ش

 (56: 6533نامور مطلق  ؛63: 6516، )ساسانی بگیردشرن تواند  می نیزمت  ناست حضور، مت  دوم بدون 

 . پردازش تحلیلی موضوع2

 مشابه در هر دو روایت های نشانه. 2-1

 ها دندان. 2-1-1

 سیاز اسییت.  دنییدان ،راوی دارد. تنشیان از برجسییتگی آن در راویی   ،دنییدان در عنیوان داسییتان ۀ اسیتکاده از وا  

ها پی  به دست ساواک ربوده شیدند و دیگیر برنگشیتند و اکنیون      که سال ندستهایی ه انسانق به ها مترلّ دندان

 راوینوعی یادآور کسانی است کیه روزگیاری در کنیار    در ذه  راوی نیست. دندان به نیزطرح صورت آنان 

اتیاق   و را در چیاردیواری  و ا  افیزوده اش   ، خاطراتی که تنها بر تنهایییا از آنان خاطراتی داشت ،بودند و او با

دنیدان و فیردوس را   هیای فیردوس در سیاک،     پ  از نهادن دنیدان  ،در جایی از داستان راوی اند. حب  کرده

 (31: 6515 )نجدی «با گذاشت  فردوس توی ساک سردم شد.» گوید: کند و می یری می

هیای فیردوس را    دنیدان ، بیه همیی  دلیین وقتیی راوی     دانست.نماد ترس توان  میداستان را در دندان  ۀوا  

 بسیا و چیه هیا باعیث نیاتوانی     دنیدان  ،عبیارت دیگیر  ؛ بیه شیوند  می های  خشس و ناتوان تمام مکصن ،سازد می

   :اند شده حرکتی راوی و ماندن  در خانه بی

هیا نیه.    فق  دسیت بود یم را روی آرنج باز کنم. خشس شده ها توانم دست نمی همان روزها بود که دیدم» 

 (35: همان) «بود.هایم را مریده  ته و تمام آع مکصنرف هه اسکنج توی م  راانگار یس ترّ

 (33 )همان:« دویدم. ها را می هتمام پلّ ،شد همه خشس نمیهای فردوس زانوانم آن ر با دنداناگ»: یا  

هیر بیار   » گوید: کند می ایستگاه اتوبوس رها می درگذارد و  ساک می درها را  در پایان داستان وقتی دندان 
                                                                                                                                                          
1. Influence 
2. Clayton & Rothstein 
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افتیاد روی سیاک. روی صیدای     شد. گیاهی چیراا اتیومبیلی میی     تر می گرداندم ایستگاه کوچس سرم را برمی

 (31)همان:  «لرز.

. دارد نگیاه میی  سیازد و   میی هیا را  و آن سیاز اسیت   ها خو کرده به همی  دلین دنیدان  ا دندانراوی با ترس ی 

 :است «زمستان»شبیه  بسیارنجدی در روایت استکاده از دندان  چگونگی

صیدایی  / تگرگیی نیسیت مرگیی نیسیت    / لرزد حریکا میزبانا میهمان سال و ماهت پشت در چون موج می» 

 (31: 6536 ،اخوان) «گر شنیدی صحبت سرما و دندان است

آنجیا   ،انید  اسیتکاده کیرده  دن سرمای بی  از انیدازه  تصویرکشیبه رایها ب دنداناز  اخوان و نجدی، هر دو، 

کیه   - اوینید  ۀبرسیاخت  ،انید  هیا باعیث نیاتوانی و تیرس راوی شیده      اگر دندان خورند. هم میکه از فرط سرما به

سیرزن  را  نییز   «زمسیتان »راوی  گونیه کیه   پردازد همیان  بنابرای  نجدی به سرزن  خود می -ساز است  دندان

 :کند می دیگران(ه )و البتّخود ه متوجّ

یید بیرون ابیری شیود     آ گیاه سیینه میی   نک  کز گیرم / کسی سر برنیارد کرد پاسخ گکت  و دیدار یاران را» 

ز چشیم دوسیتان   / نک  کای  است پی  دیگیر چیه داری چشیم    / چو دیوار ایستد در پی  چشمانت/ تاریس

 (36)همان:  «دور یا نزدیس

و بیه   بینید  هیا را میی  دق هسیتند. راوی هیر روز آن   ۀینی مثن آ کنار آینه برای راویو روی تاقچه  یها دندان 

 نشییند کیه   گذرد و روی تایت  میی   می از کنارشانه بدون توجّبار زمانی لی برای اوّا امّ ؛استها خو کرده آن

یییا راوی  ،بینیید، موتورسییواری کییه هییویت  نیییز بییرای او مرلییوم نیسییت را از پنجییره مییی یموتورسییوارجییوان 

عنیوان تنهیا ییس مشیت میو روی پییراه  سیکید توصییف         را بداند به همی  دلیین او را بیه   خواهد هویت  نمی

سیکید اسیت    موتورسیوار پیراه  راوی نیز هست.  (6)ناگکته نماند دلین ای  توصیف نگاه از بای به پایی کند.  می

 .کند می آورد و وادار به حرکت کشد به میان تاریری می و روش  و هموست که راوی را از اتاق  بیرون می

 هیا  آمدند و صاحبان دنیدان  با جم  می موران مأیری از دیین ترس راوی، ساواک است. ساواکی که  

هیا   اش بیرون نیاید و روزگیار را بیا دنیدان    نهگیر و وادارش کنند که از خابردند تا راوی را در اتاقی زمی  را می

. شاید از ای  رو باشید  ای را فرض کرد توان رابطه هم میبگذراند. بی  ساواک و ساک )ساواک بدون وا( تنها 

سیاواک زیی     وا ۀدر  مرنای بیاز( )بهگذارد و برخال  جزء وا  ها را توی ساکی می دندان ،در پایانراوی که 

 کند. از راوی دور میها را ها را به او هدیه داده، ساک با دهان بسته آن ساواک اگر دندانبندد.  آن را می

 ها تشخصیّ. 2-1-2

زبیانی نیدارد.   هیم بسییار تنهاسیت.    «زمسیتان »چون راوی شیرر  و  است ها تاقچهت اصلی داستان راوی، شاصیّ
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 گذراند.   های بدون صورت روزگار می ا راوی در اتاق  با دندانامّ ،مهمانان زیادی دارد ،پایی  ۀطبق ۀهمسای

لیین وقتیی بیا    ا جداافتاده از باقی مردم. به همی  دامّ ،یس روشنکرر مثننشی ،  راوی آن بایست و برج عاج 

 انمهمانی  هیای  دییوار گذاشیته شیده از کنیار ککی       در سیوراخ چیزی کیه   ۀشدن دربارامید و پ  از کنجراو

یی  از چنیان   شیود. گیویی پیی  از ا    آزرده نمیها دل ، از بوی چرم خی  کک شود پایی  رد می ۀطبق ۀهمسای

 :بویی آزرده بوده است

شد. آنجا پر از کک  بود و م  از کنار بوی چرم خیی    ل از پشت در شنیده میاوّ ۀطبق ۀصدای آشتزخان» 

 (33: همان) «هم ناورد.حالم به رد شدم و اصالً

هیا   مادام ارمنی است و همسر آندره که سیال هم مثن او تنهاست.  ،مادام راوی، ۀی همسا ،ها تاقچهداستان در  

سیبب  در داسیتان، بیه   -که ارمنیی هسیتند    -دادن مادام و آندره قراراش کردند.  هترّ هپی  جلوی شهرداری ترّ

یرنیی دیی  و    ،داننید  میی  ارمنییان مسیحیان را همیان   ان،مرمول ایرانیطور بهوجود ترسا در روایت اخوان است. 

 .  آمیزند هم میرا در شاننژاد

 توانید برنید   ییا نمیی   کنید  کمری نمیبه او ا امّ ؛بیند میپ  از آندره اش را  ت بد خانهمادام و وضریّ ،راوی 

عنیوان کسیانی   راوی و میادام بیه   ارتباط  با بیرون است. ۀتنها وسیل ،و پنجره آید بیرون نمی خود ۀچون از خان

روشینکرری ییا    ۀنمیاد طبقی  انید،   دسیت داده کیم کسانشیان را در مبیارزه از    یا دستکه دستی در مبارزه داشتند 

شناسیند و از   یریدیگر را نمیی   ،کنند اند. آنان اگرچه در کنار هم زندگی می هم دور افتادهازکه  هستند یمبارز

 .ندهست خبر بی هم

اش بییرون   رود و او را از خانیه  ند تنها و ناامید. راوی تنها وقتی به سراا مادام میهم هست دماننمادام و راوی  

آوردن راوی و ای بیرای بییرون   وسییله  ،نوارواقع درکند.  پیدا می وی ۀدر سوراخ دیوار خانرا  نوارکشد که  می

   هاست.کالمی آن مادام و هم

سیبب سیرما سیر در گریبیان خیود      همیه بیه   دهید چیون   سیالم راوی را نمیی  کسی پاسخ  «زمستان»در شرر  

نوعی متضیاد سیر در گریبیان    به –آمدن از اتاق خود با بیرون ها تاقچهراوی بینند.  اند و همدیگر را نمی بردهفرو

کنید و او نییز بیه سیالم راوی پاسیخ       رود و بیه او سیالم میی    مادام ارمنیی میی   ۀبه خان -بردن در شرر اخوان فرو

 دهد.   می

بیه همیی     ؛واقع نوعی دعوت به پیوست  به انقالع و ایجیاد دگرگیونی اسیت   به شنیدن  در نوار و دعوت 

رود؛ خیابانی کیه حرکیت    سمت خیابان میگردد و به نمیاش بر دلین راوی پ  از ستردن نوار به مادام، به خانه

 در آن جریان دارد.
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رمای زمسیتان، بیه ترسیای پییر     در سی راوی پی  از ناامییدی از اطرافییان و گرفتیاری     نیز  «زمستان»در شرر  

 .اش را از یاد ببرد سرما و گزندگی ،او، با نوشیدن میاانۀبرد تا زیر سقف  چرکی  پناه میپیره 

، بیه فیردوس   دهید  بیه مااطیب نشیان میی    با جزایات بیشتر تری  دندان روی تاقچه یا آنی که راوی  برجسته 

گذشیته را بیه ییاد     می وتلخجهنّروزگار  ،نام  اوجودب - ستههم  او ۀدلبست ،که راوی -ق دارد. فردوس ترلّ

هم بیه سیراا تلکی  و    خواهد به تاقچه نگاه کنید چیون بیاز    به همی  دلین پ  از شنیدن نوار نمی آورد راوی می

کیه  چناناست. وجود آورده ای که همان ترس بهترس و شرای  لبریز از ناامیدییرنی  ؛رود فردوس می ۀشمار

کیردم برداشیت     تنهیا کیاری کیه بایید میی     » :گویید  ها خود فیردوس هسیتند راوی میی    دندان ،شدتر گکته پی 

کیه دوبیاره بیه فیردوس و     راوی همیی   (36)همیان:   «ها... با گذاشت  فردوس توی سیاک... سیردم شید.    دندان

 شود. سردش می ،زند ها دست میکند یا به آن ها فرر می دندان

 مکان . 2-1-3

ا نجدی بیرون را به درون برده است. اتاقی کیه در آن  امّ ؛در بیرون و هوای سرد زمستانی است «زمستان»راوی 

 درروح است. بااری اتاق راوی خاموش اسیت. اتیاق    مثن همان بیرون شرر اخوان سرد و بی ،کند زندگی می

 کشند. می دو راوی در آن نک که هر هستندای  فضای تاریس و خکه ،«زمستان»و بیرون در  ها تاقچه

که هرییس در آن زنیدگی   نیز مرانی  ۀای  نرته دربار مانند هم استمادام و راوی شاصیت گکته شد که  

میادام ناامییدی و    ۀت خانی . وضریّشدهرها ؛م هم کمابی  شبیه اتاق راوی استمادا ۀخانصادق است.  کنند،می

 :دهد را نشان میوادادگی او پ  از مرگ شوهرش آندره 

قیمه شیده و اسیتاوان   ی ساختمان پست و تلگرا  رشت قیمهها همرداد روی پلّ 61)آندره صبح  آندرهبرد از »

بود که تیا دلی    اش را ول کرده  ( مادام حیاط خانهقدرقدر ای بود ای رفداران کودتا شده زیر لگد طاش  دنده

هیای    ز بیه لیب  بود هرگی رده یاهانی شود که بدون اسم رشد کرده بودند و قسم خوخواهد پر از علف و گ می

رفت تا روی اسم آنیدره آع برییزد. هرچیه گیاهیان حییاط       هر سال که می ۀگر آخری  یرشنبماتیس نمالد، م

ترسیم   شیوند. گیاهی میی    کشیند و دور میی   ها و ایوان مادام خودشان را روی زمی  می د، اتاقنشو تر میبزرگ

ها اتیاق میادام را خیورده و آجرهیای  را کنیار پاشیویه        درختنرند یس روز از خواع بیدار شوم و ببینم که 

 (36)همان: « اند. تف کرده

 ها توصیف. 2-1-0

پیردازد کیه در    هیای دیگیر میی    ا راوی وقتی به روایت چراا خانهامّ ؛ناپذیر داستان است با  جدایی تاریری

میادام پنهیان کیرده     ۀموتورسوار سکیدپوش آن را در سیوراخ دییوار خانی    ؛ نواری کهرود می نواریجستجوی 



 95 ...«های پر از دندان تاقچه»اثر مهدی اخوان ثالث و داستان  «زمستان»روابط بینامتنی میان شعر بررسی 
 

 شود. سوراخ میها سوراخ اه تاریری با چراا خانهاست. آنگ

ماندم تا هوا درست و حسابی تاریس شود که بروم پایی  ببینم یی آجرها... اون چیی بیود.    باید منت ر می» 

یید کیه   های دلگییر رشیت، دید   بود و یری از بارانسوراخ شده خها سورا با چراا خانهرفتم کنار پنجره. بیرون 

 (33)همان: « تاریری شب را خی  کرده بود.

 هوا دلگیر و دلمرده است:نیز اخوان  «زمستان»در 

درختیان  / هیا خسیته و تمگیی     هیا ابیر، دل   نکی  / ها پنهیان  هوا دلگیر، درها بسته، سرها در گریبان، دست» 

)اخیوان:   «.زمسیتان اسیت  / تبیارآلوده مهیر و میاه   / مرده، سقف آسمان کوتاهدل زمی / های بلورآجی  اسرلت

33) 

همیه   ری )استبداد و خکقان( است با ایی  بردن و شست  تاریت نجدی باشی از کارکرد باران، ازبی در روای 

 است.  ان نیز فضای دلگیری را ایجاد کرده بار

 ی دو روایتها تفاوت. 2-2

کنید و   دو اثر، نجدی داستان خود را محدود بیه طیرح زمسیتان نمیی    برشمرده در های  و شباهتباوجود رواب  

از همیان ابتیدای   خواهید بنشییند و ایی  موضیوع      نجدی نمیزند.  پایان دیگری را برای سرما و تاریری رقم می

 داستان آشرار است:

   (36)همان: « .کردم مغز ای  صندلی شلیس میتوی  گلولهداشتم یس   اگر اسلحه» 

صیندلی تنهیا   ا شود راوی روی  بنشیند و به فضای بییرون بنگیرد، امّی    صندلی کنار پنجره است و باعث می 

داده بنابرای  اشتیاق به حرکت از همان ابتدا در داستان نجیدی نشیان    ؛نه ایستادن یا حرکت ،برای نشست  است

حرکیت راوی   اهید بیه درون میریده پنیاه ببیرد.     خو که در روایت اخوان راوی از بییرون میی   حالیشود در می

، حرکتی از درون به بیرون از برج عیاج  شود  دادن به نوار شروع مینجدی با دیدن مرد انقالبی و گوشداستان 

کیه   چیزهیایی  ۀا نوار هم چیزی نیست جز یادآوری همامّ ،آورد اش بیرون می . نوار او را از تنهاییبه میان مردم

واقیع روای بیا   نیدره، دوبیاره ماشیی  جمی  و.... در    است. دوباره صدای آراوی برای مااطب  ترریف کرده 

هیا را در ایسیتگاه    افتید کیه گذشیته را فرامیوش کنید بیه همیی  دلیین دنیدان          ک میی یادآوری گذشته، به تحرّ

پذیرد و گیویی تیاریخ    به خود میها را  قرار است بیاید و برود. ایستگاه دنداناتوبوس  گذارد که  اتوبوسی می

گیذارد   سیر میی  ها را پشت شود و راوی آن ف میمتوقّ ،مردگی ایجاد کرده بودو خاطراتی که برای راوی دل

، در بودنید نشینی راوی شده  میدی، ترس و خانهااگر در مقطری ای  حوادث باعث ناعبارت دیگر به رود؛ و می

همیان حیوادث    ،کنید  را ناامید می «زمستان»بنابرای  اگر تاریخ، راوی  د؛ندار میحرکت وامقطری دیگر او را به



 1011بهار ، 1پژوهشنامة ادبیّات داستانی، دورة دهم، شمارة فصلنامة  96
 

 برانگیزاننده هستند. ها تاقچهتاریای برای راوی 

ناامیید از   ،ناامیدی وجه تالب جرییان روشینکرری اییران اسیت و همیی  اخیوان      خورشیدی، چهن  ۀدر ده 

کیه  ییا کشیور را نیابود کنید چنیان      ؛کند که اسرندری )دسیتی از بییرون( بیایید    آمدن نادری است و آرزو می

ر زمسیتان نگیاه   را د «زمسیتان »اخیوان راوی   .را یرنیی حرومیت پهلیوی    ،ب آن ناامییدی اسرندر کرد ییا مسیبّ  

 ،ا راوی داسیتان نجیدی  امّی  ؛رون را از یاد ببردای فضای بی کوشد تا برای لح ه می مستیبردن به دارد و با پناه می

 کند. سره به آنچه در اتاق  بود پشت مییس

، صیدای  سیراا میادام بیرود   آید تا بیه  از برج عاج  بیرون می یابد و دوباره امیدی میها  تاقچهوقتی راوی  

اتیاق و   هیا در  پایان حضیور دنیدان   کنندۀ شنود. ای  خداحاف ی تداعی یپایی  را م های طبقۀ خداحاف ی مهمان

ی پیی  از آن بیه یریدیگر سیالم     یرنی  ،کننید  ها خداحاف ی میی  افزون بر ای  وقتی مهمان زندگی راوی است؛

رو نجیدی   ایی   زپیایی  سیاری و جیاری اسیت و ا     ۀمییان میردم طبقی   مهربیانی در  و بنیابرای  زنیدگی   ؛انید گکته

   میان مردم بیایند و ببینند که تنها نیستند.باید به دهد آنان میکند و نشان  ن جدا میها را از دیگرا باینشی 

 گیرینتیجه. 3

توانید   ثیرپذیری تیا چیه انیدازه میی    أو میزان ت حدّ که استنشان داده  «های پر از دندان تاقچه»نجدی در داستان 

اسیت محیدود   نا خیود را در چیارچوع اثیر    امّی  ؛ثیر پیذیرفت أتوان از اثری دیگر آگاهانه ت باشد و چگونه می

بیه میت     ی هیا  اشیاره رو هیم   اخوان را پذیرفته از ایی   ۀلیثیر اوّأت اش خالقیت و هنرمندینجدی با حکظ نررد. 

را نقید  دییدگاه او   بیا ابیزار اخیوان،    ،طیرح اخیوان را تغیییر داده    ،(3)بیا هنرمنیدی  و هم ماند  مستقیم می یرتل اوّ

عبارت دیگیر نجیدی   کند؛ به پنهانی میان دو مت  تبدین می ۀرا به رابط لیهپذیری اوّثیرأت ،نجدیواقع در .دکن می

ی را بیا پاییانی   ایی مانید و رواییت مجزّ   ا به آن وفادار نمیی امّ ؛گذارد اگرچه روایت اخوان را پی  روی خود می

نشیی ، دور از   عیاج برج رران نقد روشنکرری و روشنک «های پر از دندان تاقچه»افزون بر ای  زند؛  دیگر رقم می

توجیه داشیته، بیه نقید     بسییار  اخیوان ثالیث    «زمستان»جامره و ناامید است. نجدی اگرچه در نوشت  داستان  به 

بیا   هیا  تاقچهراوی  .پردازد های ( و جریان روشنکرران ناامید می ی شاید خودش در برخی از داستان)حتّ اخوان

کیردن  آتاز نیازمند تغییر هسیتند. زنیدگی  روشنکرران خود در که دهد  آمدن به بیرون و به میان مردم نشان می

 کند. را تنهاتر و دورتر از مردم می نآنا ،با گذشته و حوادث ناگوار
 

 ها نوشت . پی0
داسیتان  شیهرت رسیید. مجموعیه   هکتاد خورشییدی بیه   در دهۀ ،اند یوزپلنگانی که با م  دویده  داستاننجدی با مجموعه( 6)

شیرر  چیا  رسییدند. از نجیدی مجموعیه    دست همسیرش بیه  پ  از مرگ  به ناتمامهای  داستانو  ها دوباره از همان خیابان

 ه است.شدنیز چا   خواهران ای  تابستان
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« کنید.  حضوری میان دو یا چندی  مت  ترریف می هم ۀای محدود به یس رابط شیوه» عنوان نت بینامتنیت کریستوا را به (6)

 (51: 6533 ،نامور مطلق)

ای از شیرر تنهیا بیه     دانم در ایران کسی پیدا بشود که زمستان اخوان را ناوانده یا نشنیده باشد. نوشیت  خالصیه   برید می (5)

 سبب رعایت ساختار ای  جستار است.

 .بایی آپارتمان  ۀبر و از طبقدو مرنای نگاه از سر ترّبه هر (6)

)کلیتیون و   دهید  ثیر قیرار میی  أرا نیز تحت ت قیت(بتوان گکت خالّشاید ) ثیرپذیری از دیگران نابگیأت ،در نگاه برخی (3)

 (5: 6336روستی ، 
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