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چکیده
هویّت یکی از مهمترین و اساسیترین مسائل حوزة معرفت بشری استت و بتج تهتت ن شتی کتج در شتنا ت افتراد ،اشتیاء،
اتتماعات و مکانها دارد ،حائز اهمیت فراوانی است .هویّت را میتوان بج انواعی ت سیم کرد ،ازتملج :هویت ملی ،اتتمتاعی،
دینی ،فرهنگی و  . ...در این م الج با بهرهگیری از روش توصیفی -تحلیلی بج بررسی انواع هویت در نمونتجای از داستتانهتای
معاصر فارسی پردا تج شده است .کتاب بررسیشده مجموعجداستان «حضور آبی مینا» از ناهید طباطبایی است کج شامل چهتار
داستان کوتاه است .این بررسی نشان میدهد کج در تعدادی از داستانها هویّت فرهنگی و مؤلفجهای آن نمتود بیشتتری دارد و
در بعضی دیگر از داستانها هویّت اتتماعی و نشانجهای اوضاع اتتماعی بیشتر بج چشم می ورد.
واژگان کلیدی :هویّت ،داستان معاصر ،ناهید طباطبایی ،حضور آبی مینا.

.
 .1مقدمه

بج اصطالح هویّت مفهومی انتزاعی است کج در عین ستادگی پیچیتدگیهتا و حتوزههتای معنتایی بستیاری را شتامل
میشود .هنگامی کج از هویّت سخن بج میان میآید ،بستج بج آنکتج از چتج دریچتجای و در حتوزة چتج علمتی بتج آن
نگریستج شود ،تعاریف گوناگونی بج دست واهد آمد (دامیار .)92 :1393 ،هویّت در نظامهای مختلف فکری نیتز بتا
محکهایی متفاوت سنجیده میشود؛ بدین ترتیب کج در تامعجای با معیارهای پایدار ارزشی ،همچون تامعة ستنتی-
مکتبی ،محکهایی متعین ،و در تامعجای با معیارهای ارزشی ناپایدار ،همچتون تامعتة متدرن -متدنی ،محتکهتایی
نامتعین مالک ارزیابی هویّت قرار میگیرند (حجت.)57 :1384 ،
در اندیشة معاصر هویّت چیزی است کج بج تای اینکج در بدو تولد بج طور ذاتی در انسان نهفتج باشد ،از طریت
فرآیندهای نا ودآگاه در طول زمان شکل میگیرد .هویّتیابی فرآیندی تاری و پویاست کج در اثر تعامل میان تود
و تامعج شکل می گیرد و در فرآیندهای اتتماعی شدن ریشج دارد (تنکینز .)36 :1381 ،هویّت مجموعة ویژگیهایی
است کج سبب تعریف احساس درونی شخص نسبت بج ود متیشتود ،احساستی کتج ستبب تفتاوت او از دیگتری
واهد شد .این ویژگیها شامل عناصر مادّی و معنوی است کج در هتر دورهای از زنتدگی ،تعتدادی از ایتن عناصتر
برتستج میشوند یا در دورهای پنهان میمانند .عناصر سازندة هویت ممکن است تحت شرایطی تغییتر کننتد و تتای
ود را بج عناصر دیگری بدهند.
با توتج بج انواع هویّت ،مؤلفجهای هویّت را میتوان بج طور کلی ایتن گونتج برشتمرد :زبتان ،سترزمین ،تتاری ،
میراث فرهنگی ،فرهنگ ،دین ،ارزشهای دینی ،ارزشهای ملّی ،اسطورههای و نمادهای ملّی ،قومیّت (ر.ک .ل ماننیتا
و همکاران.)43 :1391 ،
در زمینة هویت در متون ادبی پژوهش هایی در قالب م الج انجام شده است کج میتوان بج این موارد اشاره کترد:
«ظرفیت های ادبیات فارسی در بازیابی هویّت ایرانی» (قبادی و غیاثالتدین« ،)1383 ،هویّتت ملتی در شتعر معاصتر
ایران» (لک 1384 ،الف)« ،بازنمایی هویت زن در آثار داستان نویسان زن دهج هشتاد» (رضوانیان و کیانی بار فروشی،
 )1394و «هویّت ملّی در شعر دفاع م دس» (لک 1384 ،ب) .همچنتین پایتاننامتجهتای هویتت ایرانتی در شتاهنامج
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(ابوال اسمی رودسری ،)1385 ،بررسی عناصر و مؤلفج های هویّت ملی و دینی در آثار نادر ابراهیمی (محسنی)1389 ،
و تحلیل محتوای کتب ادبیات فارسی دورة راهنمایی از منظر هویت ملی با استفاده از روش آنتروپی شانون (حکمت
دوست )1388 ،در زمینج هویّت در ادبیات نوشتج شدهاند .امّا در زمینج هویّت در مجموعجداستان »حضور آبی مینتا» از
ناهید طباطبایی پژوهشی منتشر نشده است .این داستان بج عنوان برندة تایزة بیست سال ادبیات داستانی انتخاب شده
است.
ناهید طباطبایی در سال  1337در تهران بج دنیا آمد .طباطبایی کودکی و نوتوانی ود را در تنوب ایران گذرانتد
و دانشآمو تج رشتة ادبیات دراماتیک و نمایشنامجنویسی است .او اغلب با نگاهی طنزگونج دنیای زنان را بتج توتویر
میکشد .آثار او عبارتاند از :مجموعجداستانهتای «بتانو و تتوانی تویش» (« ،)1371حضتور آبتی مینتا» (،)1378
«تامجدران» (« ،)1378برف و نرگس» ( )1383و رمانهای «چهل سالگی» ( « ،)1379نکای ستییدهدم ستفر» ()1380
و «آبی و صورتی» (.)1383
 .2بازنمایی هویّت در مجموعهداستان حضور آبی مینا
 .1-2داستان «مسابقه»
تمام داستان مساب ج بج نوعی بازگو کردن اطرة کارمند یک شرکت و ماترای دوستی او با مستتخدم شترکت استت.
راوی احساسش را نسبت بج محیط کارش اینگونج بیان میکند« :از اداره بتدم متیآمتد .از همکارهتایم ،از میتزم کتج
شیشجاش ترک داشت .از رئیسم و بیشتر از همج از پنجرة اتاقم کج رو بج پنجرههتای دیگتر بتاز متیشتد» (طباطبتایی،
 .)10 :1378از اواسط داستان عالقة کارمند -کج راوی داستان است -بج مأمور دماتی بج گونجهتای مختلتف نمایتان
میشود .کارمند برای سهولت در کار دمات اسباب رفاهی او را مهیا میکند و مأمور دماتی برای تبران محبتت او
برایش گل می آورد و همین طور این روند تا انتهای داستان پیش می رود و این محبت دوطرفج و تبران آن در تتایی
بج بیان ود راوی بج مساب جای بدل میشود کج هر طرف آن سعی میکنند برای طرف م ابل کتاری انجتام دهنتد کتج
تبران آن برای دیگری غیرممکن باشد .راوی از این ماترا الهام میگیرد و قوجای هم مینویسد .تالب اینجاست کج
اتفاقی کج برای شخویت داستانی او پیش می آید ،برای مستخدم شرکت هم پیش میآید و او از پنجره پرت میشتود
و میمیرد.
نویسنده با اصطالحاتی همچون زن و چهار بچج« :انگار چهل و چند سال زندگی نکرده است ،انگتار زن و چهتار
بچج نداشت» (همان ،)12 :واهر و برادر« :او در تواب گفت کج ما مثل واهر و برادریم و من هنوز هم نفهمیتدم»،
د تر« :یک بار د ترم را بج اداره بردم» (همان )13 :و شوهر« :توی انج قوج را برای شوهر وانتدم و او وشتحال
شد» (همان ،)17 :بج هویّت انوادگی شخویتهای داستانی اشاره کرده است .عبتارت « انتجاش در تتاده ورامتین
بود» (همان )15 :نیز اشاره بج محل سکونت مأمور دمات استت و نشتان متیدهتد کتج در محلتجای مرفّتج زنتدگی
نمیکند.
از نشانجهای هویّت فرهنگی در این داستان رافات است .تملة «آن روز ،روز نحسی بود» (همتان )9 :اشتاره بتج
اعت ادات عامیانج دارد .داستان در یک محیط کاری و فضای اداری رخ میدهد .مشاغلی همچتون« :متأمور تدمات»
(همان« ،)14 :زن کارمند» (همان« ،)14 :همکار» (همان« ،)10 :آقای رئیس» « ،تانم منشتی» (همتان )13 :بتج هویّتت
اتتماعی افراد اشاره دارد .در تایی از داستان نیز بج تبعیض تنسیتی اشاره شده است« :وقتتی داشتت اتتاا را تتارو
میزد ،کمر راست کرد و گفت« :این کار ،کار زن است نج مرد »....همیشج تارو را دست زنها دیده بود» (همان.)15 :
شغل یک هویّت اتتماعی است کج وظایف و انتظارات فرد و تامعج بترای آن تعریتف شتده استت .در تتایی از
داستان راوی بدون آنکج اشاره مست یم بج شغل بکند آن را بج این صورت توصیف میکند« :بس کج با آن دستتهتای
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بزرگ و دستمال چرک مردش همج تا را میسایید .با همان دستمال میز را پاک میکرد ،کتابهتا را پتاک متیکترد و
تلفن و ت ویم و همج تا و همج چیز را» (همان.)9 :
 .2-2داستان «حضور آبی مینا»
راوی انمی  47سالج بج نام طاهره است کج متاترای زنتدگیاش را بتا تاطرهای از دوران مدرستج و متاترای فتال
گرفتن همکالسیهایش -کج دربارة همسر آیندة ود فال میگرفتند -آغاز میکند .او در پیشبینی فال ود متیبینتد
کج در چهلوپنج سالگی ازدواج میکند و ساکن تهران میشود و تالب اینجاست کج فال او هم تعبیر متیشتود .او بتا
مردی بج نام کمال ازدواج میکند کج همسرش ،مینا را چند سال پیش از دست داده است .او در آن انج مدام حضتور
مینا را حس میکند تا اینکج سرانجام احساس میکند کج دیگر ودش میناست« :از آن وقت بج بعتد دیگتر طتاهره را
ندیدم .طاهره رفتج بود و مینا در آن انج در من زندگی میکرد».
داستان دارای شخویتهای زیادی است کج از آنها با اشاره بج شغل یا درآمدشان یاد میشود« :اسمم طاهره بتود.
طاهره شهابی ،...نرس باساب ج و بهترین سوپروایزر بیمارستانهتای تهتران» (همتان« ،)21 :کمتال صتبوری 55 ،ستال
داشت و وکیل بود» (همان « ،)23 :تدمتکاری از اربتابش بترای تدمتکاری دیگتر متیگویتد» (همتان« ،)26 :دکتتر
سماوات» (همان« ،)27 :کارمند سادة دارایی» (همتان« ،)27 :پتولدارتترین مترد تهتران» (همتان« ،)27 :بازنشستتگی»
(همان « ،)30 :سرو ان مثل پدرس عیاش و بیکار میشود» (همان.)32 :
اشاره بج درس و مدرسج بج شکلهای مختلف در این داستان دیده میشود .واژگان «مدرسج» (همتان« ،)21 :دبیتر»
(همان)« ،ورا کاغذ» (همان)« ،دانشکده» (همان« ،)24 :بیسوادی مادر» (همان« ،)25 :کتابخانج» (همان« ،)28 :درس»
(همان)« ،امتحانهای معرفی» (همان )35 :و «کنکور» (همان )36 :نشانة توتج نویسنده بج این م ولتج استت .در تتای
دیگری نیز از نمادهای فرهنگی همچون کتابخانج یاد میکند:
«عکس مینا را روی کتابخانجاش دیده بودم» (همان.)28 :
توتج بج فرهنگ و ابزارها و کاالهای فرهنگی در این داستان نمونجهای دیگری نیز دارد« .گتوش کتردن بتج نتوار»
(همان« ،)28 :آلبوم قدیمی» (همان« ،)29 :سینما» (همان )35 :و «فیلم بزن بزن» (همتان) بیتانگر توتتج نویستنده بتج
م ولة فرهنگ است.
فال -کج بج نوعی رافج محسوب میشود -در این داستان بج نوعی بیانگر یتک سترگرمی و بتازی استت و راوی
بیان میکند کج در مدرسج زمانیکج دبیر نداشتند با فال گرفتن ود را سرگرم میکردند و نحوة کار آن و یا بازی را بج
این ترتیب توضیح میدهد« :روی یک ورا کاغذ یک مستطیل میکشیدند ،باالیش اسم چهار پسری را کج وششان
میآمد ردیف می کردند .پایین اسم شهرهایی را کج دوست داشتند در آن زنتدگی کننتد و در دو طترف دیگتر تعتداد
بچجهایی را کج می واستند و سنهایی را کج برای ازدواج مناسب میدانستند .بعد عددی را انتخاب میکردنتد وستط
مستطیل مینوشتند هر وقت بج تعداد شمارة وسط مستطیل میرسیدند ،یکی از اسمهتا یتا عتددهای دور مستتطیل را
ط میزدند  ،تا آ ر سر یک اسم ،یک سن ،یک شهر و یک عدد برای تعداد بچجها میماند و سرنوشتت د ترهتا را
روشن میکرد» (همان .)22-21 :این نمونج نشان میدهد کج سرگرمیها و بازیهای د ترانج هتم حتول محتور ن تش
زنانة آنان می چر د .داشتن همسر و فرزندان و  ...نمودی از این مسئلج است .اما راوی عالقجای بج این کارهتا نتدارد.
در تایی از داستان میگوید« :من از این فال گرفتنها بیزار بودم .فکر میکردم آدم چیزی میشود کج می واهد و من
می واستم دکتر بشوم ،متخوص کودکان» (همان .)22 :در اینجا راوی داستان بج آرزوی ود و بیاعت ادی تود بتج
فال اشاره کرده است.
در اوا ر داستان بج میل و واستة قلبی ود اشاره میکند کج تا آن روز فرصتتی بترای اترایتی شتدنش نداشتتج
است« :از بچگی دوست داشتم شیرینی بیزم ،بافتنی ببافم ،گلدوزی کنم و توی باغچجها گل بکارم .دوست داشتتم زن
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شیک و مرتبی باشم ،زنی باسلی ج کج از هیچ ،همج چیز میسازد» (همان .)31 :در این نمونج هم بج هویّت زنانتة راوی
توتج شده است.
ظاهر انسانها می تواند شخویّت و هویّت فرهنگی آنان را بج توویب بکشد ،متثال تملتة« :پیژامتة تتر و تمیتزی
پوشیده بود و صورتش را اصالح کرده بود» (همان .)23 :اشاره بج ظاهر آقای صبوری است کج یکی از شخویتهای
داستان است و در بیمارستان بستری است .در تای دیگر می وانیم« :کمال مرد وش قیافجای است کج همیشج سعی
می کند تر و تمیز و مرتب باشد .راست راه میرود .گردنش را صاف و محکم نگج میدارد» (همان )24 :کج بتج ظتاهر
آقای صبوری در حالیکج مشغول زندگی عادی است اشاره شده است .شخویتی دیگر در داستان بج نتام ساستان کتج
پسر آقای صبوری است با چنین ظاهری توصیف شده است« :صورتش یلی نجیب بود ،پیشتانی بلنتد ،چشتمهتای
قهوهای و هیکل کشیدهاش بج کمال رفتج بتود و نگتاهش و موهتایش مثتل مینتا بتود» (همتان )28 :زمتانیکتج راوی
می واهد بج ظاهر انة صبوری اشاره کند از چنین نکاتی یاد میکند « :انة کمال بزرگ بود ،یک انتة دو طب تج بتا
اتاا های بزرگ و یک پلة گردان سفید کج از کنار اتاا نشمین پایین بج باال میرفت .حیاط انج پر بود از گلهای رز،
همج رنگ و همج نوع و توی ایوان یک تاب بزرگ سفید و کهنج ...اتااها پر بودند از ظرفهتای بلتور آبتی و ستبز و
شربت وریهای صورتی ،مجسمجهای برنز» (همان.)26-25 :
«امامزاده صالح»« ،بازار تجریش» (همان )33 :از تملج مکانهای نامبرده در این داستان است .همچنتین در انتهتای
داستان راوی از اطرهای یاد میکند« :آن وقتها نیم کیلو گندم می ریتدیم ،بتج امتامزاده صتالح متیرفتتیم و تلتو
کبوترهایش گندم میپاشیدیم» (همان) در تای دیگر از «آلبوم قدیمی» (همان )29 :یاد متیکنتد کتج آلبتوم تود بتج
تنهایی گنجینجای از اطرات است.
سنت ازدواج از سنت هایی است کج در این داستان بج آن اشاره شده است ،متثال عبتارت «ایتن ستفره تهتاز مینتا
انمج» (همان )32 :اشاره بج سنت ازدواج و تهاز بردن د تران است.
تملة «او را از زیر قرآن رد کردم» (همان )36 :اشاره بج اعت ادی م دس و مذهبی است« .امامزاده صتالح» (همتان:
 )33اشاره بج مکان مذهبی است .در تایی از داستان بج «چارقد» (همان )31 :دمتکار اشاره شده کج نتوعی حجتاب
است و گویای هویّت مذهبی اوست.
«دو پسر ،یک عروس و دو نوه» (همان« ،)21 :مادر و واهر بزرگم» (همان« ،)24 :مرد انج بتودم نتج تواهر و
د تر آنها» (همان« ،)25 :همسر اول کمال» (همان« ،)26 :همسر دوستت کمتال» (همتان)« ،د تتر عمتج ،پستردایی»
(همان« ،)27 :پدر مینا» (همان)« ،برادرزادهاش» (همان)« ،دایی زاده دکتر» (همان « ،)31 :انم بتزرگ» (همتان )32 :و
«برادر بزرگش» (همان )36 :از تملج نمودهای هویّت انوادگی در این داستان محسوب میشوند.
 .3-2داستان «گلی و من»
فضای موتود در داستان بج ارتباط دو دوست اشاره میکند کج بج اصرار مادرهایشان با هم دوست شدهاند .داستان بتا
وابی کج راوی میبیند شروع میشود و سیس او بج یاد اطراتش میافتد؛ اطرات دوستی با د تری بج نام گلی کج
تمام زندگی راوی را تحتتأثیر قرار داده است؛ اطراتی کج با حسادتهای د ترانج و شیطنتها همراه است.
در تملة« :صدای کِل کشیدن و دست زدن آمد» این نوع بیان اشاره بتج شتادی و تشتن و سترور دارد .در تتای
تای داستان هر گاه پدر راوی از طب ج و قشر اصی از تامعج یاد میکنتد و یتا در محفلتی از قشتر اصتی ستخن
میرود ،وی یک نوع بر ورد اص نشان میدهد« :چشمهایش را چپ میکند و دماغش را چین متیدهتد» (همتان:
 47و  )44و همین بیان برای مادرش بج اینگونج است« :مادرم چشمهایش را گشاد میکند و میگوید :وا( ».....همتان:
 ،)47در تای دیگر می وانیم« :انگار می واهد بگوید دم بابای گلی بج یک تایی آن باالها وصل بوده» (همان.)44 :
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این نوع بیان بج منظور این است کج آن شخص با استفاده از رابطجها و پارتیبازی بج چنین تایگاهی رستیده استت و
درواقع نشانة دید منفی انوادة او بج افراد است.
ضربالمثل کج نمونجای از بیان ادبی و مؤلفجای از هویّت فرهنگی است در عبارتهای زیر دیده میشود:
« الی هر چج الی » (همان ) 48 :کج بج مفهوم ایتن استت کتج هتر کتس بتا توتتج بتج تتالش و توانتاییاش بتج
واستجاش میرسد .در نمونة دیگر آمده است کج« :تره بج تخمش میرود و حسنی بج باباش» (همان )53 :کج شباهت
پدر و فرزند بج یکدیگر را نشان میدهد.
همچنین اشاره بج ابزارآالت موسی ی از تملج «تنبک و تار و آکاردئون» (همتان )41 :در زمترة هویّتت فرهنگتی و
هنری محسوب می شود« .امتحان تجدیدی تبر» (همان« ،)42 :تدریس ادبیات»« ،دبیرهتای مدرستج»« ،دبیتر شتیمی»،
«درس»« ،مدرسج»« ،تلگراف»« ،تلفن»« ،وزارت پست» (همان« ،)43 :ستینما»« ،نمتایش» (همتان« ،)45 :کتالس زبتان»
(همان« ،)46 :مدرسة ملی» (همان« ،)48 :گروههای فرهنگتی»« ،موزیتک تتاز»« ،موستی ی کالستیک»« ،یتک گترام»،
«کتاب»« ،صفحج گوش می دادم»« ،دانشگاه» (همان« ،)49 :رشتة داروسازی» (همان« ،)53 :بچجهای دانشکده» (همتان:
« ،)55دکترای شیمی» (همان ،)56 :از تملج اشارات هویّت فرهنگی در این داستان هستند.
راوی در عبارتهای زیر نیز از اطرات گذشتج یاد میکند:
« بج یادم آمد کج امتحان تجدیدی تبر دارم .پانزده سال پیش دییلم گرفتج بودم» (همان« ،)42 :اولین روزی کج گلی
را دیدم ،اولین باری بود کج از مادرم کتک وردم .یلی وب بج یاد میآورم» (همان)« ،تمام اهل کوچج عاش گلتی
بودند( »...همان« ،)44 :کالس دوم وقتی معلممان درس «دندان شتیری» را متیداد ( »....همتان)« ،آن وقتتهتا ستالی
یکبار ،آ ر سال توی مدرسج برنامج اترا میکردند» (همان« ،)45 :یادم میآید کالس سوم کج بودم( »....همان).
باورها و آرزوها نیز در این داستان نمونجهایی دارند :تملة «بابا در واقع دوست داشت دکتر بشتود» (همتان)43 :
کج اشاره بج آرزوی پدرش دارد .از اواسط داستان راوی شروع می کند بتج آرزوهتایی بترای دوستتش گلتی کتج ایتن
آرزوها ،نوعی نفرین و لعن در ح او بود و این باورها در دل راوی دچار نوسان میشد ،بج طوری کج در یک لحظتج
برایش چیز بدی می واست و لحظجای بعد پشیمان میشد.
مکان از دیگر مؤلفجهایی هویّت فرهنگی است« .فرانسج» و «پاریس» از تملج مکانهایی است کج در داستان بج آن
اشاره شده است.
سنت نیز از مؤلفجهای هویّت فرهنگی است .تملة« :بج واستگاریام آمد» از تملج مراستم ابتتدایی بترای ستنت
ازدواج است.
در تملة «من و گلی با هم دوست شدیم» (همان )42 :اشاره بج دوستی نوعی هویّت اتتمتاعی استت زیترا فترد
ود را شنا تج و وظایفی در قبال طرف م ابل دارد .از دیگر اشارات هویّت اتتماعی در این داستان اشاره بتج شتغل
است« :همکار بودند»« ،دبیرهای مدرسة گلشن»« ،دبیر شیمی»« ،بازنشستج» و «پستهای باال در وزارت» (همتان،)43 :
«مخترعی» و «دانشمندی» (همان .)46 :قشر و طب ة اتتماعی از دیگر نمودهای این هویّت است« :بچتج پتولدارهتای
کالس»« ،مدیرکل» (همان ،)47 :و «ترفیع گرفتن» (همان.)48 :
از تملج اصطالحات و مفاهیم هویت انوادگی در این داستان نمونجهای زیر است:
« الج زیبا ،مادر گلی ،برایم یک عروسک بزرگ و قشنگ آورد» «همان روز بابا از من و گلی بتا عروستکهامتان
عکس گرفت»« ،اتبار مادرهایمان» (همان )42 :کج در این نمونجها اشاره بج « الج زیبا»« ،بابا» و «مادر» شده استت .در
نمونج های دیگری از داستان آمده است ...« :بعدها پدرهایمان را هم مجبور کردند ...اما از پتس برادرهتا بتر نیامدنتد»
(همان« ،)43 :اما حاال کج پدر گلی مدیر کل شده بود» (همان« ،)47 :کم کم مادرم بتج فکتر انتختاب دامتاد متیافتتاد»
(همان« ،)55 :عمة گلی بج واستگاریام آمد»« ،شوهرم پسر وبی بود» (همان .)56 :در این نمونجهتا «پتدرهایمان»،
«برادرها»« ،پدر گلی»« ،داماد»« ،عمة گلی» و «شوهرم» نمودهایی از هویت انوادگی محسوب میشوند.
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اعت ادات از مؤلفجهای هویّت دینی است .اشاره بج مرگ در این داستان با چنین بیانی آمده است« :بج سترای بتاقی
شتافت» (همان )43 :کج اشاره بج مرگ پدر گلی دارد و نشان میدهد کج از نظر راوی مترگ پایتان زنتدگی نیستت و
رفتن بج سرایی ابدی و باقی است.
تملة «روزی هر کسی را روی پیشانیاش نوشتجاند» نیز از تملج اعت اداتی است کج در این داستتان بتج آن اشتاره
شده است.
 .4-2داستان «بزرگراه»
این داستان از زبان سوم شخص بیان می شود و قوة زنی است کج عزیزانش را از دست داده و ود بج تنهایی در یک
آپارتمان زندگی می کند .آپارتمان او کنار یک بزرگراه چهاربانده قرار دارد و این زن روز ود را با نگاه از پنجتره بتج
ماشینها و رفتوآمدهای بزرگراه میگذراند .او درست رأس یک ساعت معیّن کنار پنجره میرود و ساعتهتا وقتت
ود را آنجا می گذارند .در روزهای اول با کمی ماندن پادرد میگرفت و تسلیم میشد ولی پس از روزها و متاههتا و
سالها توانستج بود ساعتها کنار پنجره بایستد و بیرون را نگاه کند و تومیم داشت رکورد ود را بتاز هتم افتزایش
دهد .تا اینکج یک روز غروب ،از آن باال دید کج چطور یک تاکسی بج پیرزنی بر ورد کرد .زن با دیدن این صحنج بتج
آ رین راز بزرگراه هم دست یافت ،مرگ در بزرگراه .و از آن پس عالقجاش بیشتر شد .حاال او میتوانستت چهتارده
ساعت تمام کنار پنجره بایستد.
«رادیو» و «تلفن عمومی» (همان« ،)62 :مجلج» (همان« ،)64 :تاکسی» (همان )65 :و «مدرسج» (همان )66 :از تملج
موارد هویّت فرهنگی در این داستان هستند .توتج بج زمان از تملج م ولجهایی است کج از ابتدای داستان تا بج تریتان
افتادن موضوع آن زیاد تکرار شده است« :ساعت نج و بیست دقی ج»« ،درست سج سال و هشت ماه و نج روز»« ،چهتار
سال و هشت ماه و ده روز»« ،چهارسال و هفت ماه و سج روز»« ،چهار سال و پنج ماه و نج روز» و «هفت متاه تمتام».
اینکج راوی تمام روزها و ماهها و سال ها را حساب و کتاب کرده ،نشان از نوعی توتج اص بج زمان استت و دلیتل
آن میتواند دلتنگی از عزیزانش و یا تنهایی او باشد کج بج زمان تمرکز کرده است.
اشاره بج زندگی نزدیک بزرگراه و مشکالت اص آن در این عبارت بجوضوح نمایان است« :ماشینها بو داشتند،
دود داشتند ،حرکتشان کف اتاا را زیر پا میلرزاند ،ماشینها در زمان و مکان و هوا تاری بودند» (همان.)62 :
پوشاک از دیگر نمونجهای هویّت فرهنگی است« :پالتویش را پوشید» (همان )62 :اشاره بج لباس مخووص فوتل
زمستان است و در تای دیگر« :روپوشش را پوشیده روسریاش را سر کرد» (همان )64 :و «ناظم مدرسج ،با آن کتت
و شلوار اکستری و کیف سیاهش» (همان )66 :نشانجهایی از لباسها در موقعیتهای تاص هستتند .همچنتین بتج
ظاهر بچجهای مدرسجای بج این صورت اشاره شده است« :با روپوش سرمجای و کفشهای رنگارنگ» (همان)
اشاره بج شغل نیز در زمرة هویّت اتتماعی است« :دوران کارمندیاش» (همان« ،)61 :فتراش»« ،نتاظم مدرستج» و
«زنهای انجدار» (همان .)66 :اقشار نیز نمودهای دیگری از این هویّت هستتند« :همستایة طب تة دوم» (همتان،)63 :
«بچج مدرسجایها»« ،زنان»« ،مردان» (همان« ،)66 :پولدار»« ،ف یر»« ،دکتر»« ،اداره» و «بیمارستان» (همان.)67 :
تملة «طب ة چهارم یک آپارتمان شش طب ج  ...در بزرگراه چهاربانده» (همان )61 :اشاره بج شهرنشتینی و زنتدگی
در شهر و از مؤلفجهای هویّت اتتماعی است.
در نمونجهای زیر بج نسبتهای انوادگی کج هویت انوادگی افراد را نشان میدهد اشاره شده است:
«چهار سال و هشت ماه و ده روز پیش کج پدرش فوت کرد» ...« ،بج آن ن ل مکان کرد تا زندگی بدون پدر ،بدون
شوهر و بدون پسر ود را در آن ادامج دهد» (همان« ،)61 :اوایل گاهی بج انة فامیلهتایش هتم ستری متیزد»« ،از
تلفن عمومی بج انة واهرش زنگ زد» (همان« ،)62 :زنها بچجهای کوچکشان را بغتل متیکردنتد» (همتان،)64 :
«پارک کنار بزرگراه محل رفتوآمد نامزدها بود» (همان ...« ،)66 :چتج طتور زن و شتوهری بتا هتم دعتوا متیکننتد»
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(همان)« ،مطمئن بود کج برادر مرحومش یک دوربین یلی وب از ودش باقی گذاشتتج» (همتان .)67 :اشتاره بتج
پدر ،شوهر ،پسر ،واهر ،بچج ،نامزد ،زن و شوهر و برادر از تملج نسبتهای تانوادگی استت کتج در ایتن داستتان
آمده است.
 .3نتیجهگیری
هویّت کارکردی بسیار مهم در هدفمند کردن زندگی انسان دارد .فرهنتگ ،دیتن و متذهب ،تتاری  ،قومیتت ،زبتان و
سرزمین مشترک ،نامها و ال اب ،پوشاک و وراک از مؤلفجهای هویّتی محسوب میشوند کج در این م الج بج بررستی
آنها در مجموعجداستان حضور آبی مینا از ناهید طباطبایی پردا تج شد .این مجموعج شامل چهتار داستتان استت .در
داستان «مساب ج» هویّت فرهنگی و هویّت اتتماعی از حجم بیشتری نسبت بج سایر هویّتها بر توردار استت ،زیترا
فضای داستان یک محیط اداری است کج ود گویای هویّت اتتماعی افراد است و شغل ،همکتار و رئتیس و از ایتن
دست اشارات از مؤلفج های آن در این داستان است .هویت فرهنگی در داستان بتا اشتاره بتج ظتاهر ،باورهتا ،و حتتی
داستاننویسی راوی ود را نشان میدهد.
در داستان «حضور آبی مینا» هویّت فرهنگی بیشترین نمود را دارد .از تملتج مؤلفتجهتایی کتج از ایتن هویتت در
داستان مشهود است اشاره بج ظاهر ،پوشش ،شعر و شاعری ،تحویل و مؤلفجهای آن از تملج کتتاب ،درس ،امتحتان،
کنکور و هنر است .از دیگر نمودهای هویّت فرهنگی در این داستتان اشتاره بتج هنتر آشتیزی و دو تت و دوز و در
تاهایی نیز اشاره بج رفتار شخویّتها و حتی چیدمان انج است.
داستان «گلی و من» نیز از داستان هایی است کج هویّت فرهنگی ،هویت غالب بر آن است اما با وتود این فضتای
داستان بازگوکنندة هویت اتتماعی است زیرا با دوستی آغاز میشود و پایان متییابتد .از تملتج مؤلفتجهتای هویّتت
فرهنگی در این داستان ظاهر و پوشاک شخویتها و تحویل و مؤلفجهای آن ماننتد درس ،مدرستج ،کتالس زبتان و
دانشگاه است .در این داستان بج شغلهایی نیز اشاره شده کج از مؤلفجهای هویّتت اتتمتاعی محستوب متیشتوند از
تملج دبیری و وزیری.
داستان «بزرگراه» بیشتر بیانگر هویّت انوادگی و فرهنگی است .در این داستان نسبتهای فامیلی بسیار بج چشتم
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