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 چکیده
 اء،یکتج در شتنا ت افتراد، اشت     یاستت و بتج تهتت ن شت     یمسائل حوزة معرفت بشر نیتر یو اساس نیتر از مهم یکی تیّهو

 ،یاتتمتاع  ،یمل تیکرد، ازتملج: هو میت س یبج انواع توان یرا م تیّاست. هو یفراوان تیها دارد، حائز اهم اتتماعات و مکان
 یهتا  از داستتان  یا در نمونتج  تیانواع هو یبج بررس یلیتحل -یفیاز روش توص یریگ م الج با بهره نیو ... . در ا یفرهنگ ،ینید

ار است کج شامل چهت  ییطباطبا دیاز ناه «نایم یحضور آب»داستان   جمجموع شده یبررس  پردا تج شده است. کتاب یمعاصر فارس
دارد و  یشتتر یآن نمتود ب  یها و مؤلفج یرهنگف تیّها هو از داستان یکج در تعداد دهد ینشان م یبررس نیداستان کوتاه است. ا

 . ورد یبج چشم م شتریب یاوضاع اتتماع یها و نشانج یاتتماع تیّها هو از داستان گرید یدر بعض
 

 .نایم یحضور آب ،ییطباطبا دیداستان معاصر، ناه ت،یّهو: واژگان کلیدی
. 

 مقدمه . 1
را شتامل   یاریبست  ییمعنتا  یهتا  و حتوزه  هتا  یدگیت چیپ یستادگ  نیاست کج در ع یانتزاع یمفهوم تیّاصطالح هوبج 
بتج آن   یو در حتوزة چتج علمت    یا چتج یبستج بج آنکتج از چتج در   د،یآ یم انیسخن بج م تیّکج از هو ی. هنگامشود یم

بتا   زیت ن یمختلف فکر یها در نظام تیّ(. هو92: 1393 ار،یبج دست  واهد آمد )دام یگوناگون فیشود، تعار ستجینگر
 -یهمچون تامعة ستنت  ،یارزش داریپا یارهایبا مع یا کج در تامعج بیترت نیبد شود؛ یم دهیمتفاوت سنج ییها محک
 ییهتا  محتک  ،یمتدن  -همچتون تامعتة متدرن    دار،یناپا یارزش یارهایبا مع یا و در تامعج ن،یمتع ییها محک ،یمکتب
 (.57: 1384)حجت،  رندیگ یقرار م تیّهو یابیمالک ارز نینامتع

در اندیشة معاصر هویّت چیزی است کج بج تای اینکج در بدو تولد بج طور ذاتی در انسان نهفتج باشد، از طریت   
تاری و پویاست کج در اثر تعامل میان  تود  یابی فرآیندی  گیرد. هویّت فرآیندهای نا ودآگاه در طول زمان شکل می

هایی  (. هویّت مجموعة ویژگی36: 1381گیرد و در فرآیندهای اتتماعی شدن ریشج دارد )تنکینز،  و تامعج شکل می
شتود، احساستی کتج ستبب تفتاوت او از دیگتری        است کج سبب تعریف احساس درونی شخص نسبت بج  ود متی 

ای از زنتدگی، تعتدادی از ایتن عناصتر      صر مادّی و معنوی است کج در هتر دوره ها شامل عنا  واهد شد. این ویژگی
مانند. عناصر سازندة هویت ممکن است تحت شرایطی تغییتر کننتد و تتای     ای پنهان می شوند یا در دوره برتستج می

  ود را بج عناصر دیگری بدهند.  

کلی ایتن گونتج برشتمرد: زبتان، سترزمین، تتاری ،       توان بج طور  های هویّت را می با توتج بج انواع هویّت، مؤلفج
نیتا   های و نمادهای ملّی، قومیّت )ر.ک. ل مان های ملّی، اسطوره های دینی، ارزش میراث فرهنگی، فرهنگ، دین، ارزش

 (.43: 1391و همکاران، 
ارد اشاره کترد:  توان بج این مو هایی در قالب م الج انجام شده است کج می در زمینة هویت در متون ادبی پژوهش

هویّتت ملتی در شتعر معاصتر     »(، 1383التدین،   )قبادی و غیاث« های ادبیات فارسی در بازیابی هویّت ایرانی ظرفیت»
)رضوانیان و کیانی بار فروشی، « بازنمایی هویت زن در آثار داستان نویسان زن دهج هشتاد»الف(،  1384)لک، « ایران
هتای هویتت ایرانتی در شتاهنامج      نامتج  ب(. همچنتین پایتان   1384)لک، « دسهویّت ملّی در شعر دفاع م »( و 1394
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( 1389های هویّت ملی و دینی در آثار نادر ابراهیمی )محسنی،  (، بررسی عناصر و مؤلفج1385)ابوال اسمی رودسری، 
شانون )حکمت و تحلیل محتوای کتب ادبیات فارسی دورة راهنمایی از منظر هویت ملی با استفاده از روش آنتروپی 

از « حضور آبی مینتا «  داستان اند. امّا در زمینج هویّت در مجموعج ( در زمینج هویّت در ادبیات نوشتج شده1388دوست، 
ناهید طباطبایی پژوهشی منتشر نشده است. این داستان بج عنوان برندة تایزة بیست سال ادبیات داستانی انتخاب شده 

 است.
در تهران بج دنیا آمد. طباطبایی کودکی و نوتوانی  ود را در تنوب ایران گذرانتد   1337ناهید طباطبایی در سال 

نویسی است. او اغلب با نگاهی طنزگونج دنیای زنان را بتج توتویر    آمو تج رشتة ادبیات دراماتیک و نمایشنامج و دانش
(، 1378« )حضتور آبتی مینتا   »(، 1371« )بتانو و تتوانی  تویش   »هتای   داستان اند از: مجموعج کشد. آثار او عبارت می
( 1380« )دم ستفر   نکای ستییده »(، 1379« )چهل سالگی»های  ( و رمان1383« )برف و نرگس»(، 1378« )دران تامج»

 (.1383« )آبی و صورتی»و 
 
 حضور آبی مینا    داستان بازنمایی هویّت در مجموعه. 2

 «مسابقه». داستان 2-1
تمام داستان مساب ج بج نوعی بازگو کردن  اطرة کارمند یک شرکت و ماترای دوستی او با مستتخدم شترکت استت.    

آمتد. از همکارهتایم، از میتزم کتج      از اداره بتدم متی  »کند:  گونج بیان می راوی احساسش را نسبت بج محیط کارش این
)طباطبتایی،  « شتد  هتای دیگتر بتاز متی     کج رو بج پنجرهاش ترک داشت. از رئیسم و بیشتر از همج از پنجرة اتاقم  شیشج
هتای مختلتف نمایتان     بج مأمور  دماتی بج گونج -کج راوی داستان است-(. از اواسط داستان عالقة کارمند 10: 1378

کند و مأمور  دماتی برای تبران محبتت او   شود. کارمند برای سهولت در کار  دمات اسباب رفاهی او را مهیا می می
رود و این محبت دوطرفج و تبران آن در تتایی   آورد و همین طور این روند تا انتهای داستان پیش می گل می برایش

کنند برای طرف م ابل کتاری انجتام دهنتد کتج      شود کج هر طرف آن سعی می ای بدل می بج بیان  ود راوی بج مساب ج
نویسد. تالب اینجاست کج  ای هم می گیرد و قوج یتبران آن برای دیگری غیرممکن باشد. راوی از این ماترا الهام م

شتود   آید و او از پنجره پرت می آید، برای مستخدم شرکت هم پیش می اتفاقی کج برای شخویت داستانی او پیش می
    میرد. و می

انگار چهل و چند سال زندگی نکرده است، انگتار زن و چهتار   »نویسنده با اصطالحاتی همچون زن و چهار بچج: 
، «او در تواب گفت کج ما مثل  واهر و برادریم و من هنوز هم نفهمیتدم »(،  واهر و برادر: 12)همان: « چج نداشتب

توی  انج قوج را برای شوهر  وانتدم و او  وشتحال   »( و شوهر: 13)همان: « یک بار د ترم را بج اداره بردم»د تر: 
اش در تتاده ورامتین     انتج »اشاره کرده است. عبتارت   های داستانی (، بج هویّت  انوادگی شخویت17)همان: « شد
ای مرفّتج زنتدگی    دهتد کتج در محلتج    ( نیز اشاره بج محل سکونت مأمور  دمات استت و نشتان متی   15)همان: « بود
 کند. نمی

( اشتاره بتج   9)همتان:  « آن روز، روز نحسی بود»های هویّت فرهنگی در این داستان  رافات است. تملة  از نشانج
« متأمور  تدمات  »دهد. مشاغلی همچتون:   ات عامیانج دارد.  داستان در یک محیط کاری و فضای اداری رخ میاعت اد

( بتج هویّتت   13)همتان:  «  تانم منشتی  »، «آقای رئیس»(، 10)همان: « همکار»(، 14)همان: « زن کارمند»(، 14)همان: 
وقتتی داشتت اتتاا را تتارو     »ی اشاره شده است: اتتماعی افراد اشاره دارد. در تایی از داستان نیز بج تبعیض تنسیت

 (.15)همان: « ها دیده بود همیشج تارو را دست زن« این کار، کار زن است نج مرد....»زد، کمر راست کرد و گفت:  می
شغل یک هویّت اتتماعی است کج وظایف و انتظارات فرد و تامعج بترای آن تعریتف شتده استت. در تتایی از      

هتای   بس کج با آن دستت »کند:  نکج اشاره مست یم بج شغل بکند آن را بج این صورت توصیف میداستان راوی بدون آ
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کترد و   هتا را پتاک متی    کرد، کتاب سایید. با همان دستمال میز را پاک می بزرگ و دستمال چرک مردش همج تا را می
 (.9)همان: « تلفن و ت ویم و همج تا و همج چیز را

 
 «حضور آبی مینا»داستان  .2-2

ای از دوران مدرستج و متاترای فتال     اش را بتا  تاطره   سالج بج نام طاهره است کج متاترای زنتدگی   47راوی  انمی 
بینتد   بینی فال  ود متی  کند. او در پیش آغاز می -گرفتند کج دربارة همسر آیندة  ود فال می-هایش  گرفتن همکالسی

شتود. او بتا    شود و تالب اینجاست کج فال او هم تعبیر متی  کند و ساکن تهران می وپنج سالگی ازدواج می کج در چهل
کند کج همسرش، مینا را چند سال پیش از دست داده است. او در آن  انج مدام حضتور   مردی بج نام کمال ازدواج می

ج بعتد دیگتر طتاهره را    از آن وقت ب»کند کج دیگر  ودش میناست:  کند تا اینکج سرانجام احساس می مینا را حس می
 «.کرد ندیدم. طاهره رفتج بود و مینا در آن  انج در من زندگی می

اسمم طاهره بتود.  » شود: ها با اشاره بج شغل یا درآمدشان یاد می های زیادی است کج از آن داستان دارای شخویت
ستال   55کمتال صتبوری،   »(، 21: )همتان « هتای تهتران   طاهره شهابی...، نرس باساب ج و بهترین سوپروایزر بیمارستان

دکتتر  »(، 26)همتان:  « گویتد   تدمتکاری از اربتابش بترای  تدمتکاری دیگتر متی      »(، 23)همان: « داشت و وکیل بود
« بازنشستتگی »(، 27)همتان:  « دارتترین مترد تهتران    پتول »(، 27)همتان:  « کارمند سادة دارایی»(، 27)همان: « سماوات
 (. 32)همان: « شود ش و بیکار می سرو ان مثل پدرس عیا»(، 30)همان: 

« دبیتر »(، 21)همتان:  « مدرسج»شود. واژگان  های مختلف در این داستان دیده می اشاره بج درس و مدرسج بج شکل
« درس»(، 28)همان: « کتابخانج»(، 25)همان: « سوادی مادر بی»(، 24)همان: « دانشکده»)همان(، « ورا کاغذ»)همان(، 
( نشانة توتج نویسنده بج این م ولتج استت. در تتای    36)همان: « کنکور»( و 35)همان: « معرفیهای  امتحان»)همان(، 

 کند: های فرهنگی همچون کتابخانج یاد می دیگری نیز از نماد
 (.28)همان: « اش دیده بودم عکس مینا را روی کتابخانج»

« گتوش کتردن بتج نتوار    »دیگری نیز دارد. های  توتج بج فرهنگ و ابزارها و کاالهای فرهنگی در این داستان نمونج
)همتان( بیتانگر توتتج نویستنده بتج      « فیلم بزن بزن»( و 35)همان: « سینما»(، 29)همان: « آلبوم قدیمی»(، 28)همان: 

 م ولة فرهنگ است.
در این داستان بج نوعی بیانگر یتک سترگرمی و بتازی استت و راوی      -شود کج بج نوعی  رافج محسوب می-فال 
کردند و نحوة کار آن و یا بازی را بج  کج دبیر نداشتند با فال گرفتن  ود را سرگرم می کند کج در مدرسج زمانی بیان می

شان  کشیدند، باالیش اسم چهار پسری را کج  وش روی یک ورا کاغذ یک مستطیل می»دهد:  این ترتیب توضیح می
ند در آن زنتدگی کننتد و در دو طترف دیگتر تعتداد      کردند. پایین اسم شهرهایی را کج دوست داشت آمد ردیف می می
کردنتد وستط    دانستند. بعد عددی را انتخاب می هایی را کج برای ازدواج مناسب می  واستند و سن هایی را کج می بچج

هتا یتا عتددهای دور مستتطیل را      رسیدند، یکی از اسم نوشتند هر وقت بج تعداد شمارة وسط مستطیل می مستطیل می
ماند و سرنوشتت د ترهتا را    ها می ، تا آ ر سر یک اسم، یک سن، یک شهر و یک عدد برای تعداد بچجزدند  ط می

های د ترانج هتم حتول محتور ن تش      ها و بازی دهد کج سرگرمی (. این نمونج نشان می22-21)همان: « کرد روشن می
ای بج این کارهتا نتدارد.    اما راوی عالقج چر د. داشتن همسر و فرزندان و ... نمودی از این مسئلج است. زنانة آنان می

 واهد و من  شود کج می کردم آدم چیزی می ها بیزار بودم. فکر می من از این فال گرفتن»گوید:  در تایی از داستان می
اعت ادی  تود بتج    (. در اینجا راوی داستان بج آرزوی  ود و بی22)همان: «  واستم دکتر بشوم، متخوص کودکان می

 ه کرده است.  فال اشار
کند کج تا آن روز فرصتتی بترای اترایتی شتدنش نداشتتج       در اوا ر داستان بج میل و  واستة قلبی  ود اشاره می

ها گل بکارم. دوست داشتتم زن   از بچگی دوست داشتم شیرینی بیزم، بافتنی ببافم، گلدوزی کنم و توی باغچج»است: 
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(. در این نمونج هم بج هویّت زنانتة راوی  31)همان: « سازد چیز می شیک و مرتبی باشم، زنی باسلی ج کج از هیچ، همج
 توتج شده است.  

پیژامتة تتر و تمیتزی    »تواند شخویّت و هویّت فرهنگی آنان را بج توویب بکشد، متثال  تملتة:    ها می ظاهر انسان
های  ج یکی از شخویت(. اشاره بج ظاهر آقای صبوری است ک23)همان: « پوشیده بود و صورتش را اصالح کرده بود

ای است کج همیشج سعی  کمال مرد  وش قیافج» وانیم:  داستان است و در بیمارستان بستری است. در تای دیگر می
( کج بتج ظتاهر   24)همان: « دارد رود. گردنش را صاف و محکم نگج می کند تر و تمیز و مرتب باشد. راست راه می می

ادی است اشاره شده است. شخویتی دیگر در داستان بج نتام ساستان کتج    کج مشغول زندگی ع آقای صبوری در حالی
هتای   صورتش  یلی نجیب بود، پیشتانی بلنتد، چشتم   »پسر آقای صبوری است با چنین ظاهری توصیف شده است: 

کتج راوی   ( زمتانی 28)همتان:  « اش بج کمال رفتج بتود و نگتاهش و موهتایش مثتل مینتا بتود       ای و هیکل کشیده قهوه
 انة کمال بزرگ بود، یک  انتة دو طب تج بتا    »کند:  د بج ظاهر  انة صبوری اشاره کند از چنین نکاتی یاد می واه می
های رز،  رفت. حیاط  انج پر بود از گل های بزرگ و یک پلة گردان سفید کج از کنار اتاا نشمین پایین بج باال می اتاا

هتای بلتور آبتی و ستبز و      ها پر بودند از ظرف هنج... اتااهمج رنگ و همج نوع و توی ایوان یک تاب بزرگ سفید و ک
 (.26-25)همان: « های برنز های صورتی، مجسمج شربت  وری

های نامبرده در این داستان است. همچنتین در انتهتای    ( از تملج مکان33)همان: « بازار تجریش»، «امامزاده صالح»
رفتتیم و تلتو     ریتدیم، بتج امتامزاده صتالح متی      م کیلو گندم میها نی آن وقت»کند:  ای یاد می داستان راوی از  اطره
کنتد کتج آلبتوم  تود بتج       ( یاد متی 29)همان: « آلبوم قدیمی»)همان( در تای دیگر از « پاشیدیم کبوترهایش گندم می

 ای از  اطرات است.   تنهایی گنجینج
ایتن ستفره تهتاز مینتا     »ال  عبتارت  هایی است کج در این داستان بج آن اشاره شده است، متث  سنت ازدواج از سنت

 ( اشاره بج سنت ازدواج و تهاز بردن د تران است.32)همان: «  انمج
)همتان:  « امامزاده صتالح »( اشاره بج اعت ادی م دس و مذهبی است. 36)همان: « او را از زیر قرآن رد کردم»تملة 

(  دمتکار اشاره شده کج نتوعی حجتاب   31ن: )هما« چارقد»( اشاره بج مکان مذهبی است. در تایی از داستان بج 33
 است و گویای هویّت مذهبی اوست.  

مرد  انج بتودم نتج  تواهر و    »(، 24)همان: « مادر و  واهر بزرگم»(، 21)همان: « دو پسر، یک عروس و دو نوه»
« ستردایی د تتر عمتج، پ  »)همتان(،  « همسر دوستت کمتال  »(، 26)همان: « همسر اول کمال»(، 25)همان: « ها د تر آن
( و 32)همتان:  «  انم بتزرگ »(، 31)همان: « دایی زاده دکتر»)همان(، « اش برادرزاده»)همان(، « پدر مینا»(، 27)همان: 

 شوند. ( از تملج نمودهای هویّت  انوادگی در این داستان محسوب می36)همان: « برادر بزرگش»
 

 «گلی و من». داستان 2-3
اند. داستان بتا   کند کج بج اصرار مادرهایشان با هم دوست شده فضای موتود در داستان بج ارتباط دو دوست اشاره می

افتد؛  اطرات دوستی با د تری بج نام گلی کج  شود و سیس او بج یاد  اطراتش می بیند شروع می  وابی کج راوی می
 ها همراه است.   های د ترانج و شیطنت اتی کج با حسادتتأثیر قرار داده است؛  اطر تمام زندگی راوی را تحت

این نوع بیان اشاره بتج شتادی و تشتن و سترور دارد. در تتای      « صدای کِل کشیدن و دست زدن آمد»در تملة: 
کنتد و یتا در محفلتی از قشتر  اصتی ستخن        تای داستان هر گاه پدر راوی از طب ج و قشر  اصی از تامعج یاد می

)همتان:  « دهتد  کند و دماغش را چین متی  هایش را چپ می چشم»دهد:  ع بر ورد  اص نشان میرود، وی یک نو می
)همتان:  « گوید: وا..... کند و می هایش را گشاد می مادرم چشم»گونج است:  ( و همین بیان برای مادرش بج این44و  47
(. 44)همان: « ایی آن باالها وصل بوده واهد بگوید دم بابای گلی بج یک ت انگار می» وانیم:  (، در تای دیگر می47
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بازی بج چنین تایگاهی رستیده استت و    ها و پارتی این نوع بیان بج منظور این است کج آن شخص با استفاده از رابطج
 درواقع نشانة دید منفی  انوادة او بج افراد است.  

 شود: های زیر دیده می عبارت ای از هویّت فرهنگی است در ای از بیان ادبی و مؤلفج المثل کج نمونج ضرب
اش بتج   ( کج بج مفهوم ایتن استت کتج هتر کتس بتا توتتج بتج تتالش و توانتایی          48)همان: «  الی  هر چج الی »

( کج شباهت 53)همان: « رود و حسنی بج باباش تره بج تخمش می»رسد. در نمونة دیگر آمده است کج:  اش می  واستج
 د.ده پدر و فرزند بج یکدیگر را نشان می

( در زمترة هویّتت فرهنگتی و    41)همتان:  « تنبک و تار و آکاردئون»همچنین اشاره بج ابزارآالت موسی ی از تملج 
، «دبیتر شتیمی  »، «دبیرهتای مدرستج  »، «تدریس ادبیات»(، 42)همان: « امتحان تجدیدی تبر»شود.  هنری محسوب می

« کتالس زبتان  »(، 45)همتان:  « نمتایش »، «ستینما » (،43)همان: « وزارت پست»، «تلفن»، «تلگراف»، «مدرسج»، «درس»
، «یتک گترام  »، «موستی ی کالستیک  »، «موزیتک تتاز  »، «های فرهنگتی  گروه»(، 48)همان: « مدرسة ملی»(، 46)همان: 

)همتان:  « های دانشکده بچج»(، 53)همان: « رشتة داروسازی»(، 49)همان: « دانشگاه»، «دادم صفحج گوش می»، «کتاب»
 (، از تملج اشارات هویّت فرهنگی در این داستان هستند. 56)همان: « میدکترای شی»(، 55

 کند: های زیر نیز از  اطرات گذشتج یاد می راوی در عبارت
اولین روزی کج گلی »(، 42)همان: « بج یادم آمد کج امتحان تجدیدی تبر دارم. پانزده سال پیش دییلم گرفتج بودم»

تمام اهل کوچج عاش  گلتی  »)همان(، « آورم درم کتک  وردم.  یلی  وب بج یاد میرا دیدم، اولین باری بود کج از ما
هتا ستالی    آن وقتت »)همتان(،  ....« داد  را متی « دندان شتیری »مان درس  کالس دوم وقتی معلم»(، 44)همان: « بودند...

 )همان(. « کج بودم....آید کالس سوم  یادم می»(، 45)همان: « کردند یکبار، آ ر سال توی مدرسج برنامج اترا می
( 43)همتان:  « بابا در واقع دوست داشت دکتر بشتود »هایی دارند: تملة  باورها و آرزوها نیز در این داستان نمونج

کند بتج آرزوهتایی بترای دوستتش گلتی کتج ایتن         کج اشاره بج آرزوی پدرش دارد. از اواسط داستان راوی شروع می
شد، بج طوری کج در یک لحظتج   ود و این باورها در دل راوی دچار نوسان میآرزوها، نوعی نفرین و لعن در ح  او ب

 شد. ای بعد پشیمان می  واست و لحظج برایش چیز بدی می
هایی است کج در داستان بج آن  از تملج مکان« پاریس»و « فرانسج»هایی هویّت فرهنگی است.  مکان از دیگر مؤلفج

 اشاره شده است.  
از تملج مراستم ابتتدایی بترای ستنت     « ام آمد بج  واستگاری»هویّت فرهنگی است. تملة:  های سنت نیز از مؤلفج

 ازدواج است.
( اشاره بج دوستی نوعی هویّت اتتمتاعی استت زیترا فترد     42)همان: « من و گلی با هم دوست شدیم»در تملة 

عی در این داستان اشاره بتج شتغل    ود را شنا تج و وظایفی در قبال طرف م ابل دارد. از دیگر اشارات هویّت اتتما
(، 43)همتان:  « های باال در وزارت پست»و « بازنشستج»، «دبیر شیمی»، «دبیرهای مدرسة گلشن»، «همکار بودند»است: 

دارهتای   بچتج پتول  »(. قشر و طب ة اتتماعی از دیگر نمودهای این هویّت است: 46)همان: « دانشمندی»و « مخترعی»
 (.48)همان: « ترفیع گرفتن»(، و 47 )همان:« مدیرکل»، «کالس

 های زیر است: از تملج اصطالحات و مفاهیم هویت  انوادگی در این داستان  نمونج
هامتان   همان روز بابا از من و گلی بتا عروستک  « » الج زیبا، مادر گلی، برایم یک عروسک بزرگ و قشنگ آورد»

شده استت. در  « مادر»و « بابا»، « الج زیبا»ها اشاره بج  نمونج( کج در این 42)همان: « اتبار مادرهایمان»، «عکس گرفت
« بعدها پدرهایمان را هم مجبور کردند... اما از پتس برادرهتا بتر نیامدنتد    »... های دیگری از داستان آمده است:  نمونج

« افتتاد  دامتاد متی  کم کم مادرم بتج فکتر انتختاب    »(، 47)همان: « اما حاال کج پدر گلی مدیر کل شده بود»(، 43)همان: 
، «پتدرهایمان »هتا   (. در این نمونج56)همان: « شوهرم پسر  وبی بود»، «ام آمد عمة گلی بج  واستگاری»(، 55)همان: 

 شوند. نمودهایی از هویت  انوادگی محسوب می« شوهرم»و « عمة گلی»، «داماد»، «پدر گلی»، «برادرها»
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بج سترای بتاقی   »بج مرگ در این داستان با چنین بیانی آمده است:  اشاره های هویّت دینی است. اعت ادات از مؤلفج
دهد کج از نظر راوی مترگ پایتان زنتدگی نیستت و      ( کج اشاره بج مرگ پدر گلی دارد و نشان می43)همان: « شتافت

 رفتن بج سرایی ابدی و باقی است.
ی است کج در این داستتان بتج آن اشتاره    نیز از تملج اعت ادات« اند اش نوشتج روزی هر کسی را روی پیشانی»تملة 

 شده است.  
 
 «بزرگراه». داستان 2-4

شود و قوة زنی است کج عزیزانش را از دست داده و  ود بج تنهایی در یک  این داستان از زبان سوم شخص بیان می
کند. آپارتمان او کنار یک بزرگراه چهاربانده قرار دارد و این زن روز  ود را با نگاه از پنجتره بتج    آپارتمان زندگی می

هتا وقتت    رود و ساعت درست رأس یک ساعت معیّن کنار پنجره می گذراند. او وآمدهای بزرگراه می ها و رفت ماشین
هتا و   شد ولی پس از روزها و متاه  گرفت و تسلیم می گذارند. در روزهای اول با کمی ماندن پادرد می  ود را آنجا می

هتم افتزایش   ها کنار پنجره بایستد و بیرون را نگاه کند و تومیم داشت رکورد  ود را بتاز   ها توانستج بود ساعت سال
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  

توانستت چهتارده    اش بیشتر شد. حاال او می آ رین راز بزرگراه هم دست یافت، مرگ در بزرگراه. و از آن پس عالقج
 ساعت تمام کنار پنجره بایستد.  

( از تملج 66)همان: « مدرسج»( و 65)همان: « تاکسی»(، 64)همان: « مجلج»(، 62)همان: « تلفن عمومی»و « رادیو»
هایی است کج از ابتدای داستان تا بج تریتان   موارد هویّت فرهنگی در این داستان هستند. توتج بج زمان از تملج م ولج

چهتار  »، «درست سج سال و هشت ماه و نج روز»، «جساعت نج و بیست دقی »افتادن موضوع آن زیاد تکرار شده است: 
«. هفت متاه تمتام  »و « چهار سال و پنج ماه و نج روز»، «چهارسال و هفت ماه و سج روز»، «سال و هشت ماه و ده روز

ها را حساب و کتاب کرده، نشان از نوعی توتج  اص بج زمان استت و دلیتل    ها و سال اینکج راوی تمام روزها و ماه
 واند دلتنگی از عزیزانش و یا تنهایی او باشد کج بج زمان تمرکز کرده است.  ت آن می

ها بو داشتند،  ماشین»وضوح نمایان است:  اشاره بج زندگی نزدیک بزرگراه و مشکالت  اص آن در این عبارت بج
 (. 62)همان: « دندها در زمان و مکان و هوا تاری بو لرزاند، ماشین دود داشتند، حرکتشان کف اتاا را زیر پا می

( اشاره بج لباس مخووص فوتل  62)همان: « پالتویش را پوشید»های هویّت فرهنگی است:  پوشاک از دیگر نمونج
ناظم مدرسج، با آن کتت  »( و 64)همان: « اش را سر کرد روپوشش را پوشیده روسری»زمستان است و در تای دیگر: 

همچنتین بتج    های  تاص هستتند.   ها در موقعیت هایی از لباس نج( نشا66)همان: « و کیف سیاهش و شلوار  اکستری
 )همان(« های رنگارنگ ای و کفش با روپوش سرمج»ای بج این صورت اشاره شده است:  های مدرسج بچج ظاهر

و « نتاظم مدرستج  »، «فتراش »(، 61)همان: « اش دوران کارمندی»اشاره بج شغل نیز در زمرة هویّت اتتماعی است: 
(، 63)همتان:  « همستایة طب تة دوم  »(. اقشار نیز نمودهای دیگری از این هویّت هستتند:  66)همان: « دار جهای  ان زن»
 (.  67)همان: « بیمارستان»و « اداره»، «دکتر»، «ف یر»، «دار پول»(، 66)همان: « مردان»، «زنان»، «ها ای بچج مدرسج»

( اشاره بج شهرنشتینی و زنتدگی   61)همان: « ارباندهطب ة چهارم یک آپارتمان شش طب ج ... در بزرگراه چه»تملة 
 های هویّت اتتماعی است.   در شهر و از مؤلفج

 دهد اشاره شده است:   های  انوادگی کج هویت  انوادگی افراد را نشان می های زیر بج نسبت در نمونج
ا زندگی بدون پدر، بدون بج آن ن ل مکان کرد ت»... ، «چهار سال و هشت ماه و ده روز پیش کج پدرش فوت کرد»

از »، «زد هتایش هتم ستری متی     اوایل گاهی بج  انة فامیل»(، 61)همان: « شوهر و بدون پسر  ود را در آن ادامج دهد
(، 64)همتان:  « کردنتد  شان را بغتل متی   های کوچک ها بچج زن»(، 62)همان: « تلفن عمومی بج  انة  واهرش زنگ زد

« کننتد  چتج طتور زن و شتوهری بتا هتم دعتوا متی       »... (، 66)همان: « نامزدها بودوآمد  پارک کنار بزرگراه محل رفت»
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(. اشتاره بتج   67)همتان:  « مطمئن بود کج برادر مرحومش یک دوربین  یلی  وب از  ودش باقی گذاشتتج »)همان(، 
داستتان   های  تانوادگی استت کتج در ایتن     پدر، شوهر، پسر،  واهر، بچج، نامزد، زن و شوهر و برادر از تملج نسبت

 آمده است.
 
 گیری نتیجه. 3

هویّت کارکردی بسیار مهم در هدفمند کردن زندگی انسان دارد. فرهنتگ، دیتن و متذهب، تتاری ، قومیتت، زبتان و       
شوند کج در این م الج بج بررستی   های هویّتی محسوب می ها و ال اب، پوشاک و  وراک از مؤلفج سرزمین مشترک، نام

شد. این مجموعج شامل چهتار داستتان استت. در     حضور آبی مینا از ناهید طباطبایی پردا تج داستان  ها در مجموعج آن
ها بر توردار استت، زیترا     هویّت فرهنگی و هویّت اتتماعی از حجم بیشتری نسبت بج سایر هویّت« مساب ج»داستان 

مکتار و رئتیس و از ایتن    فضای داستان یک محیط اداری است کج  ود گویای هویّت اتتماعی افراد است و شغل، ه
های آن در این داستان است. هویت فرهنگی در داستان بتا اشتاره بتج ظتاهر، باورهتا، و حتتی        دست اشارات از مؤلفج

 دهد. نویسی راوی  ود را نشان می داستان
 هتایی کتج از ایتن هویتت در     هویّت فرهنگی بیشترین نمود را دارد. از تملتج مؤلفتج  « حضور آبی مینا»در داستان 

های آن از تملج کتتاب، درس، امتحتان،    داستان مشهود است اشاره بج ظاهر، پوشش، شعر و شاعری، تحویل و مؤلفج
کنکور و هنر است. از دیگر نمودهای هویّت فرهنگی در این داستتان اشتاره بتج هنتر آشتیزی و دو تت و دوز و در       

 ها و حتی چیدمان  انج است. تاهایی نیز اشاره بج رفتار شخویّت
هایی است کج هویّت فرهنگی، هویت غالب بر آن است اما با وتود این فضتای   نیز از داستان« گلی و من»داستان 

هتای هویّتت    یابتد. از تملتج مؤلفتج    شود و پایان متی  داستان بازگوکنندة هویت اتتماعی است زیرا با دوستی آغاز می
های آن ماننتد درس، مدرستج، کتالس زبتان و      لفجها و تحویل و مؤ فرهنگی در این داستان ظاهر و پوشاک شخویت

شتوند از   های هویّتت اتتمتاعی محستوب متی     هایی نیز اشاره شده کج از مؤلفج دانشگاه است. در این داستان بج شغل
 تملج دبیری و وزیری.

بج چشتم  های فامیلی بسیار  بیشتر بیانگر هویّت  انوادگی و فرهنگی است. در این داستان نسبت« بزرگراه»داستان 
هایی کج هویّت فرهنگی را در این داستان بتج   هاست. از مؤلفج  ورد کج گویای توتج بج هویّت  انوادگی شخویت می

 توان بج پوشاک و دوربین عکاسی اشاره کرد. کند می ذهن متبادر می
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