
 
و علوم انساني دانشگاه رازي كرمانشاه ادبيّاتداستاني، دانشكدة  ادبيّاتفصلنامة   

39-39صص . / م 4201. / ش. هـ 2931 زمستان، 5، شمارة دوّمسال   

 

 2چراغشبدر تكوین رمان  گومنديوو گفت گووگفت

 1ذوالفقار عالمي
 )س( الزّهرافارسی دانشگاه  ادبیّاتدانشیار گروه زبان و 

 9ب غفاريزین
 )س( الزّهرافارسی دانشگاه  ادبیّاتارشد زبان و آموختۀ کارشناسیدانش

 :چكيده
 عهادّیوگهو در زنهدگی و به همان میزان کهه گتهت تقلیدی از زندگی واقعی است رمان به عنوان یک اثر ادبی،

 دانهیم،مهی چنانکهه امّها ؛یهدآبه شهمار مهینیز  رمان یاجزا ترینمهمها و از ترین شاخصهکاربرد دارد، از برجسته

وگوههای رهرد داستههانی اسهت  از ناههر او ههر اثهر ادبهی از ای فراتر از گتهتمسئلهمکالمه از دیدگاه باختین 

گرایی در دو سطح قابل مطالعه است  از یک سو هر اثر ادبی پاسخی است به آثار پهیش از خهود دیدگاه مکالهمه

هها فهار  شخصهیّتگتتار  در آن که استای عررهرمان  از دیگر سو، دارد  از آثار پس از خود را و انتاار پاسخ

ت را بهرای بیشهترین قابلیّه ییو به ایهن ترتیهر رمهان چنهدآوا یابدمجال ظهور مینویسنده یی با سوهماز تضاد یا 

از  قیمیررهادجمال نوشتۀ ، چرا شر وگو در رمانانواع گتتپیش رو،  ۀمقالدر  دارد ی وگومند حضور گتت

آن بررسهی چنهدآوایی در های رمان شاخصه به آرای باختین توجّه با وو تحلیل گردیده  بندیطبقهی کاربردنار 

متناسهر بها  چهرا شهر رمهان وگهو درکه بسامد کاربردهای گتت دهدمی نشان آمده دست به ۀنتیج  استشده 

  همچنهین شهوددیده می هاشخصیّت معرّفی در هاوگواست و بیشترین کاربرد گتت متغیّرپیرنگ و موضوع رمان 

 است برخوردار چندآوایی هایوگومندی در رماناز امکانات گتت یادشدهرمان 

 وگومندی وگو و گتتباختین، گتت میررادقی،، چرا شر رمان :هاواژهكليد
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 :مهمقدّ

هها و ذههن وگهووگهو اسهت  گتهتاو گتهت مهدنیّتتهرین نشهان مهمو انسان موجودی اجتماعی است 

  تعامهل گرددمی هاانسانو تمایالت درونی  ذهنیّاتو سبر ظهور و بروز  دهدمیپیوند  باهمشعورها را 

ۀ خود را در ارتباط بها یکهدیگر های بالقوّتواناییآنان کند تا ، فررتی فراهم مییکدیگربا هاانسانزبانی 

 یکدیگر آگاه شوند  شخصیّتبسنجند و از ابعاد پنهان 

دانهد  پهس همهین ههای خهود مهیدانسهتهارا نتیجهۀ آگهاهی انسهان از ن( Dialogue) دیالوگ اطسقر 

 وگهو شهودشخص با دیگران وارد گتهت آنکهبرای شود ای میانگیزه یعنی علم به نادانی خود، ،آگاهی

د تها های خود را نیز در اختیار دیگهران قهرار دههو از سوی دیگر دانستهارتقا بخشد تا معرفت خویش را 

  (13: 1031 خود را به جهل بسیط تبدیل کند و معرفت خویش را گسترش دهد )پایا، مرکّرجهل 

وگهو و گتهت تأثیرگذارنهدبهر روابهط افهراد  هاآنطبقۀ اجتماعی، گویش، میزان تحصیالت و ناایر  

ر بهه بیهان وگو منحص  گتتآیدبه شمار می گوینده شخصیّتد زبانی افراد و معرّبارزترین نمود روابط 

او محهیط پیرامهون و تأثیرات متقابل فهرد  بلکه ؛های دیگر نیستبرخی عبارات و پاسخ گرفتن از عبارت

 گیرد وگو جای میدر مقولۀ گتت نیز که افراد دیگر جزئی از آن هستند،

 ازتهر، درسهت عبارت به و هاویژگی از یکی داستانی، آثار فضای در جامعه زبانی اتتنوّع انعکاس» 

 زبهان بر نویسنده خواست تحمیل و امر این به توجّه عدم  آیدبه شمار می معارر نویسیداستان امتیازات

 و وگهوگتهت عنصهر در اخهتالل ایجاد داستان، هایشخصیّت استقالل انگاشتن نادیده ،داستان اشخاص

 شهناختیزیبایی و هنری وجه کردن مخدوش درنهایت و نویسنده آرای انتقالِ جهت ابزاری به آن تقلیل

 (07: 1031، حاجی و )پارسا«  است اثر

وگهو که در آن معنایی تولید شهود، در متههوم گسهتردۀ گتهت زبانی از دیدگاه باختین هر نوع رابطۀ 

وگهو گتهت ترین نمود آن اسهت برجسته ،آورندبه زبان می باهمقرار دارد و سخنانی که افراد در تعامل 

در زنهدگی انسهان مهورد  مهناّمین ابزار انجهام امهور انسهانی اسهت کهه بهه طهور ترترین و گستردهبنیادی

  (1: 1036 )پریدم، گیردمیاستتاده قرار 

هها و واقعیّهتکهه  دانندمی ترین شکل ادبی روزگار ماترین و مهمبرجسته را رمانبرخی از منتقدان،  

ار در محهیط ذو مکان از عوامهل تأثیرگهکه زمان  آنجاو از  یابدیم بازتابجامعه در آن  خاصّ وضعیّت

 از تهاریخ اجتمهاع یرمسهتقیمغ ههر رمهان را گزارشهی تها حهدود زیهادی ،اسهت آن یو رخدادهاداستان 

  (713: 1030 ،)میررادقی اندهارزیابی کرد
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 کهه و زمهانی دارنهددر تعامهل بها پیرامهون خهود قهرار  زنهدگی واقعیّهاتبها تأثیرپهذیری از  آثار ادبی 

، تبهدیل بهه واقه  شهدهان آثهار ادبهی تحلیلگهرو نقد  توجّهمورد  ،وارد عررۀ متون ادبی شودوگو گتت

ترین نوع ادبی کهه بیشهترین شهباهت را شود  در این میان برجستهگذاری اثر مییکی از معیارهای ارزش

را بهرای  تواقعیّترین کار نویسنده این است که پندار رمان است  در رمان عمده ،با زندگی واقعی دارد

 اشههنینگلراز ایهن رو  ؛وگهو اسهتکارآمهدترین ابهزار او گتههت ،مخاطهر ایجهاد کنهد و بهرای ایههن کهار

(Oswald Spengler)  و از میان انواع ادبی از آن بهه نهوعی  کندیم تلقّی نیاز انسان عصر جدیدرمان را

  (10 :1036 ،همکاران)الج و  زندگی است که هدفش پرداختن به کلّ کندیمتعبیر 

، بهر ایهن اسهاس انجام گرفته ایکتابخانه رورت توریتی است که به - تحلیلیروش بررسی حاضر 

و تحلیهل  بندیدسهته ،کاربردینار استخراج و از  ،اثر جمال میررادقی ،چرا شروگوهای رمان گتت

  شده است تبیین آنهای رمان چندآوایی در شاخصه، باختین یآرابه  توجّهبا  و یدهگرد

 پژوهش: پيشينة

کهه در زیهر  انجام شده اسهت گومندیوو گتت وگوگتت محوریّتبا  یمتعدّد هایپیش از این پژوهش

 :شوداشاره می هاآنترین به مهم

 «اسهت شهکر فارسهی» داسهتاندر  یشخصیّت هایتیپ با زبانی کارکرد رابطۀبه  (1033) و همکاران پارسا

 نهون» داسهتان در یشخصهیّت ههایتیهپ بها زبهانی کارکردههای ۀابطهر (1031) حاجی و پارسا اند پرداخته

بررسهی  سهماعیل فصهیحادر آثار داستانی را وگو عنصر گتت (1033) پویان اند را بررسی کرده، «والقلم

 (1033) نیهارامهینکاویهده اسهت   ههای مننهویدر داسهتانهمین عنصر را  نیز (1035) کرده است  شتیعی

 الطّیهرمنطه   (،1033) یاکبرآبهاد و رضهی بررسی و تحلیل کهرده اسهت  مولوی در مننویرا چندآوایی 

منطه  بهاختینی  رویکهرد با (،1036) زادهغالمحسین  اندتحلیل کرده وگوییمنط  گتترا از حیث  عطّار

  اندبررسی کرده ار حافظ عاشمکالمه را در 

مهورد  تهاکنون ی کهه دارداهمّیّتهرغهم که موضوع مقاله، به  دهدیمنشان پژوهش  ۀپیشینبررسی  نتیجۀ 

 بررسی قرار نگرفته است 

   :وگو در رمانگفت
آید و اگر هم مخاطر حضور نداشته باشد، گتهتار بها گتتار در فرآیند بین دو فرد اجتماعی به وجود می»

 )تهودورود، « گیهردانجهام مهی، دارد تعلّ مخاطهر فرضی در گروه متعارد اجتماعی که گوینده بدان 
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این پیام یا انسهانی اسهت و بهه  و یابدانتقال می باواسطه تکلّمپیام و یا گتتارِ م»ر این رورت ( د33: 1044

«  یابهددرمهیاطهر بهه وسهیلۀ آن، پیهام گوینهده را یا نوشتاری اسهت کهه مخ و شودطور شتاهی ابال  می

؛ در ایهن ت مهتن باشهدافهراد ممکهن اسهی وگوواسطۀ گتتبه سخن دیگر،  (113: 1037)پورنامداریان، 

مکالمهه در کهاربرد گردد؛ از این رو، می متن به دنبال جوابو در خودِ  پرسدمتن میرورت مخاطر از 

زبان از تأثیراتی کهه التها   ، به گتته باختین واقعیّتشوداش به تبادل کالمی بین دو نتر اطالق میروزمرّه

بلکهه نتیجهۀ  ،گاه در انحصار یهک فهرد نیسهتچتشکیل شده است  زبان هی، گذارندمختلف روی هم می

 (731 :1043، )مقدادی  هم است بر هاآنمبادالت کالمی بین دو یا چند نتر و تأثیرات 

کهه ارتبهاطی  در رمهانزار ارزشهمندی در دسهت نویسهنده اسهت و وگهو ابهگتت در جهان آثار ادبی، 

ایهن عنصهر داسهتانی   اسهتبیشتر ع ادبی دیگر از انواآن دگی واقعی دارد، کاربرد و اهمّیّت نزدیک با زن

را بهه  مایهدرونبرد طرح، گسترش پیرنگ و نمایش ها، پیششخصیّت معرّفیی از جمله متعدّدهای نقش

 میررهادقی،) شهود، باعث نیرو گرفتن و زنده بودن داستان میاندگتتهکه  گونهآنوگو عهده دارد  گتت

ات در داسهتان اطّالعهشود  ایهن و بدل می اتی میان طرفین ردّاطّالعو وگاستتاده از گتت با ( 767: 1033

وگهو بایهد طبیعهی و ماننهد گتهتبنهابراین  خاص ارتبهاط داشهته باشهد؛رحنه و روابط اشه وضعیّتباید با 

 (؛104: 1047 باشد و محتوای آن مستقیماً به موضوع رحبت مربوط باشهد )بیشهاب، روزمرّههای رحبت

فراتهر  معیّنهی حهدّوگو باید با گوینده سازگار و متناسر باشهد و دامنهۀ عملهش از گتتبه عبارت دیگر، 

سهویی ههم گهذردمحیط داستان و شرایطی که داستان در آن مهی ،با عمل داستانی ،نرود و از سوی دیگر

 خوان باشهدو هم هماهنگوگو هنگام گتتو وض  روحی آنان در  داشته باشد و البتّه با اشخاص داستان

 ( 067: 1037یونسی، )

 :(Dialogism) گرایيمكالمه

 او ناهر از متتهاوت اسهت ، دهنهدبا آنچه ساختارگرایان از جمله سوسور ارائهه مهی از زبان باختین یفتعر

 نیسهت  پهذیرفتنی ،انتزاعی به نام النهگ یافتهه اسهت یموجودیّتکه تاب  قوانین  کلّی یناام عنوان به زبان

 دورافتهادهآوا که از بافت حقیقی و کالمی خهود بیانی منترد، پایان یافته و تک» جززبان را چیزی  ینباخت

  (03: 1330 سلدن،) داندمی «نه نبوده، بلکه درکی منتعالنه داردفعّاالو پذیرای هیچ نوع پاسخ 

چرخد، عبارت است از اینکه معنا فقط در روابهط ی که کارهای باختین حول آن میایمحور اندیشۀ 

بنیان سخن اسهت و زبهان،  ،شود؛ به زعم باختین مکالمهشود  معنا در مکالمه ایجاد مین افراد تولید میمیا
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است و هر شکل گتتار ادیبانهه و اثهر ادبهی بها سهخن  یچندوجهبلکه جمعی و  ؛نیست ییآواتکمترد و 

انسهانی تحهت  شخصهیّتباختین با این عقیهده کهه  (731: 1043 )مقدادی، «وگوست ادبی در حال گتت

 کند گتتارهای فردی را در ارتباط با گتتارهای اجتماعی تحلیل می ،گیردتأثیر جامعه شکل می

ارهطالحی اسهت بهوده،  که لتااً به معنی آمیزش همزمان اجزا و عنارر )در اینجها آواهها( ییچندآوا 

ختین نماینهدۀ ماههر کهه از ناهر بها -ههای داستایتسهکی رمهانای از تحلیهل بهاختین از که بر بخش عمده

داستایتسکی توانسهت در »نویسد: میاین باره  وی در  است سایه افکنده - ای استآفرینش ادبی مکالمه

قهرار  توجّههای را مهورد آگاهانه و هوشهمندانه، مناسهبات مکالمهه ،در همۀ نمودهای حیات انسانی جاهمه

 کهه بهرای او مکالمهه نیهز آغهاز اسهت ییجهاهمانشهود، آگهاهی آغهاز مهی بهرای انسهان که ییجا  دهد

 (71-73: 1035)آلن،  « گرددیم

ویژگهی  ییچندرهدا چنانکهه ؛وجهود داردای تنگاتنهگ رابطهه ییو چندرهدا وگومنهدیگتت میان 

پیدا  های مساوی بازتابرداها به شیوه که در آن همۀ ییچندردااین   به شمار می آید وگومندیگتت

بهه  ؛به معنای توزی  مساوی رداها در یک متن اسهت ییچندردا  دشووگومندی میموجر گتت ،کند

: 1034 ،نباشهد )نهامور مطله  مسهلّطحضور داشته باشند و یکی بهر دیگهران  ای که تمام رداها ح ّگونه

033)  

را بهه عنهوان منطه  مکالمهه ، نوشت 1303 در سال که ی داستایتسکیباختین در کتاب مسائل بوطیقا 

ای بهه منزلهۀ در حقیقت معتقد بود که این رهیافت مکالمهه ؛ امّاکرد معرّفیای خود اندیشۀ محوری کاره

استایتسکی به خل  یک فضای متنی به کار رفته است  فضهایی کهه در د»ابزاری برای نشان دادن گرایش 

زننهد و حهرد مهی بهاهم ؛هسهتند بهاهمشوند  رداهایی که در تقابل آن چندین ردا به وضوح شنیده می

: 1034و غالمنهور،  زاده)غالمحسهین « بر دیگری برتهری ندارنهد کدامیچه امّا دهند؛یمیکدیگر را  پاسخ

45) 

رمهان را  وی  اوسهت تتکّهربهاختین در همهۀ سهطوح  لی اندیشهۀجوهر ارهوگومندی گتت از این رو 

از رهداهای  یتنهوّعمجموعهۀ م»کنهد: ریهف مهیگونهه تعداند و آن را ایهندنیا می واقعیّتچون نمادی از 

گهوهر  گتتهار، ههرپشت  ،ریل( وی در رمان ا051: 1034)باختین، «  اندفردی که هنرمندانه سازمان یافته

 ( 117: 1044 )تودورود، «کنداش احساس میاجتماعی زبان را با تمام منط  درونی

نیسهت و  وّلاای دسهت گیرند؛ بهه عقیهده بهاختین ههیچ کلمههبا یکدیگر شکل می پیوندها نیز در متن 

، مهتن ههرو  ههر کتهابیعنهی ؛ از کاربردههای آن در متهون قبلهی وجهود دارد اییشهینهپ ،پشت هر عبارت



 1031، زمستان 5/ فصلنامۀ ادبیّات داستانی، سال دوّم، شمارۀ 43

 

 و در نهدگرروایهتهها نیهز سهکوت؛ کننهدها بهاهم رهحبت مهیواژه ؛تنیده روابط درهم ای است ازرشته

بشهری  موجودیّهتهاست و ها و پاسخویند، زبان مانند عالم، دنیایی از فراخوانجمشارکت می وگوگتت

  (3: 1031 ،)پاز هاای است از گتتگوی عالملحاه ؛از این ارل مستننی نیست

هها شخصیّتمیان نویسنده و  ۀمکالم ،نخست در گاممکالمه عنصر اساسی است   ،در رمان چندآوایی 

  مو کههال مناسههبت میههان کههالم راوی،   در یههک کههالماسههت هههاشخصههیّتمکالمههه میههان  و در گههام بعههد

 ۀهها نکتهشخصهیّتسبت میان کهالم راوی و کهالم امن ،  در یک کالمارلی در روایتۀ نکت، هاشخصیّت

ههایی اسهت کهه راوی شخصهیّتدنیای ، شدهروایت جهانِ، ییآواتکرمان  در ارلی در روایت است   

های گونهاگون تروای جهانِ، شدهروایت وایی داستایتسکی، جهانِهای چندآدر رمان ؛ امّاکندبیانش می

آوایهی، شهود  در رمهان تهکشونده و غیر ثابت راوی بیان مهیدیدگاه دگرگون اکه ب هاستشخصیّتاز 

شنویم که بر فهراز رهداهای دیگهر قهرار یعنی آواهایی منترد و منزوی را می، مؤلّفکالم راوی یا  ررفاً

 ، آخهر دسهت امّها ،شهنویمیمه را ههاشخصهیّتمکالمهۀ  هرچنهدکنهد  را هماهنهگ مهی ههاو آنگیهرد می

 (730: 1043 مقدادی،)  است و ناارت دارد مسلّط یزچبر هر  گویی راویتک

 :چراغشبرمان 

 مههنش  ،اجتمههاعی رمههانِ ایههن در  اسههته نوشههت 1055جمههال میررههادقی در سههال  را چههرا شههررمههان 

  علّههتین بههه همهه و اسههتبههه تصههویر کشههیده شههده مههرداد  13کودتههای  رۀبههادرهههای داسههتان شخصههیّت

گویی نمایشی اسهت کهه گیرندۀ یازده تک این اثر دربر یافته است  اهمّیّتبسیار  در آن پردازیشخصیّت

ی بهرای نویسهنده بهه و از لحها  کهاربرد تکنیهک، مهوفّقیّت ای تهازه دارددر میان کارهای میررادقی جلوه

 جهز  روایهت،و زاویۀ دیهد و های رمان است شخصیّتها، یکی از رود  راوی هر یک از بخششمار می

  آیدبه شمار می اختصارات اثر

آن دوسهتان  ۀت تحریریّهئهای کهه هیمجلّههداستان از این قرار اسهت کهه در گیهرودار ختقهان کودتها،  

  رمهان از شهودراههی زنهدان مهی، قهرمان رمان است آن کهشود و سردبیر ، توقیف مییکدیگرندقدیمی 

دوسهتان و  امّها شهود؛میاز پهن  سهال از زنهدان آزاد  پهسرمان داسهتان، شود که علی، قهجایی شروع می

 کهردن برپها بهرای ویو از اشهتیاق اند سازگار شده ،با جریان اجتماعی فاسد هرکداماو  ۀهمکاران گذشت

بهه  پهولی،بیبا بیکاری و  ههواهمه دارند  از سویی دیگر، علی با دیدن اوضاع جدید و مواج مجلّهدوبارۀ 

 ؛، رهاحر آن اسهتمجلّههسهاب   مدیرمسئولدهد که ابراهیم، تن به همکاری با دستگاه فاسدی می اجبار
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رمهان جهایی  قهرمهان کشهد  اوج شکسهتخهود را کنهار مهی ،یمهو بار ابراه کار ماههیّتبا پی بردن به  امّا

و در  شهودیمجهدا  او، بعد از اعتراد به فریر خوردن از منهوچهر و خیانهت، از شاست که منیژه، همسر

شهود او گرفتهار اعتیهاد و سهبر مهی ،پزشهک انگاریسههلدر اثر  علی، مرگ دختر کوچک ،ادامۀ رمان

انهد هبهودرا که برای برخی دوستانش تا آنچه  شود،میرو به فنا رفتن علی تلنگری  ذرهذره امّا ؛تباهی شود

  کننهدابهراز نهدامت  «وانی خهودههای حیهخصهلت»مقایسهه و از بازگشهت بهه  ،اندآنچه بدل به آن شده با

  رسدمیو رمان به پایان  یابدمیاز اعتیاد رهایی  ،علی با یاری دوستان خود و با بازگشت منیژه درنهایت

انهد و کهه تحهت تهأثیر جامعهه دگرگهون شهده اسهت شهدههایی پرداخت شخصیّتبر پایۀ  چرا شر 

 در داسهتان اجهازۀ سهخن گتهتن پیهدا  دامهرکههها شخصهیّتاند  ایهن پیدا کرده یهای جدیدخصوریّت

ه مخاطر ارائهه شهود؛ بهه از زبان خودشان ب هاآنی شخصیّت تحوّلکنند و نویسنده در پی آن است که می

 دوچنهدان  اهمّیّهت چهرا شهردر رمهان تهرین عنارهر داسهتانی اسهت، که از مههموگو گتت همین دلیل،

اسهت(  وگوگتت ،داستان کلّ درردِ 53)نزدیک به  دهدرا به خود اختصاص میحجم زیادی  و یابدمی

 کشد و بار ارلی داستان را به دوش می

 :چراغشبوگو در رمان كاربرد گفتموارد
 :وگوهاي رمان از طریق گفتشخصيّت معرّفي -2

 توانهدمهی افهراد وگهویگتهت  اسهت داسهتان ههایشخصهیّت احساس بیان برای راه ترینمؤثّر وگوگتت

 و تحصهیالت میهزان شغل، خانوادگی، تربیت و اجتماعی محیط ،این بر عالوه باشد؛ها آن اتیّن نمایانگر

 زبهان بهه اشهخاص کهه هرچهه ارسهطوبه باور   تأثیرگذاراست فرد کردن رحبت نحوۀ بر، اجتماعیبقۀ ط

 چهون یانتعهاالت یها و کننهد اثبهات یا نتی را چیزی بخواهند که هرگاههاست؛ آن فکر نمایندۀ، آورندمی

  دهند جلوه تربزرگیا  و ترکوچک را امور یا و برانگیزند را غیره و خشم و ترس

  هههایشکهههل دیگهههر بههر را آناسههت تهها جههایی کههه امههروزه  گتتهههارسههخن ارسههطو حههاکی از اهمّیّههت  

 ( 40: 1031 عبدالهیان،) دهندمهی حترجی پردازیشخصیّت

چنهد های آن وگوگتتاهمّیّت علّت، همین  به ؛تپردازی اسشخصیّتبر  چرا شررمان  اساس کار 

آنچهه یکسان اسهت و  تقریباًها شخصیّتاست  در این رمان نسبت جمالت امری و پرسشی و خبریِ برابر 

بیشهتر نحهو جمهالت از ناهر علهم معهانی، دایهرۀ ، دههدوگوها به دسهت مهیدستاویزی برای تحلیل گتت

 موقعیّهتاست  هر یک از اشهخاص داسهتانی تحهت تهأثیر  ها در مواض  مختلفشخصیّتواژگان و لحن 
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گزینند و ایهن را برمی تکلّمی از خارّنوع  ،فرهنگی، قشر اجتماعی، میزان تحصیالت و تربیت خانوادگی

 کند چهه کسی است هم تغییهر می هاآنمخهاطر  اینکهطرز خاص بسته به 

 اشهاره کنهد، هها کمهک مهیناخت آنهها کهه بهه شهشخصهیّتوگهوی برای نمونه به مواردی از گتت 

 و ههای نیهک انسهانی اسهتمانند دیگر قهرمانان واجد بسهیاری از ویژگهی ،قهرمان داستان ،علیشود: می

 گویهد،میاند  هر بار که سخن از اوسهت یها خهود سهخن او شکل گرفته شخصیّتها بر محور وگوگتت

اسماعیلی، سههامدار بهزرگ گهروه فرهنگهی با آقای  علیمکالمه   شودآشکار می شیکی از رتات نیک

سهیس مهدارس غیردولتهی در أت بها حاال که شهرپایینهای معرود و همکار ساب  علی در یکی از مدرسه

پروایهی در انتقهاد و تیزبینهی او در مسهائل پیرامهون و بهی دهنهدۀباالی شهر به نهان و نهوایی رسهیده، نشهان

بهاز » - «مردم مدرسه باز کردن خدمت نیسهت  هایبچهمگه برای درس خوندن » شجاعت گتتار اوست 
خهدمت خدمتهه آقها  مهردم کهه شها  و دم » - «کهدوم مهردم  هایبچهرفتیم سر موضوع اوّل، خدمت به 

شما در شمال شههره  انگهار فقهط ایهن  هایمدرسهتجارت هم تجارته  تصادفی نیست که همه » - «ندارن 
 (53:1043 ادقی،میرر) «به مدرسه احتیاج دارن  هابچه

او و  ۀگذشهتعلی با یادآوری عقاید  واسماعیلی با تتاخر به شرایط جدیدش قصد تحقیر علی را دارد  

در  اسهت، کهردهسازی و خدمت بهه مهردم دسهت و پها تجارتی که در پشت عنوان مدرسه محکوم کردن

سهاخت مدرسهه و  اسهماعیلی از ۀشهود  فهمیهدن مقارهد سهودجویاندرگیهر مهی او لتای با ۀیک مشاجر

مسهتلزم نگهاهی موشهکاد و منتقهد و  ،دوسهتانهآن هم در جمعی به ظاهر ،او هایآشکار کردن ریاکاری

 است  پردهبیبیانی گیرا و 

 پيش بردن وقایع داستان: -1

 بها و عملی توریف پایبه پا وقای  رشتۀ که شودمی باعث داستان وقای  بردپیش در وگوگتت از استتاده

 و تهرروان تهوانمهی وگهوگتهت از استتاده با را داستان وقای   رود جلو مستقیم ورف از ستتادها کمترین

  (003:1037 یونسی،) داد انتقال ترطبیعی

کاربردهای آن همزمان قابل تشخیص اسهت؛ بهدین  وگو با بقیۀتتگاین کارکرد  چرا شردر رمان  

ی افهراد رمهان شخصهیّتههای که در آن هم ویژگهی اندوگوها چنان هنرمندانه تعبیه شدهرورت که گتت

ه رهحنه به مهورد دراتی افزون بر این، اطّالع ؛روندقابل تشخیص است، هم به وسیلۀ آن وقای  به پیش می

  شودخواننده داده می
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دن عمل داسهتانی و برعالوه بر پیش چرا شر وگوهای رمانفرد گتتهای منحصربهیکی از ویژگی 

 شهود؛وگو جایگزین تمام عنارهر داسهتانی مهیاین است که در مواردی خود گتت، گسترش طرح رمان

وگوهها عهالوه بهر اینکهه بسهیار خهاص و این کاربرد در فصل هشتم رمان است که گتهت بارزترین نمونۀ

ای به اینکهه در فضهای داسهتان هیچ اشاره اند  در اینجا،، جایگزین عمل داستانی شدهفرد هستندمنحصربه

 پهی بهرد  ههاآنتوان به که می وگوستگتتشود و فقط از طری  نمی ،ی در حال ر  دادن استتّتاقاچه 

پهردازی را وگوی یک طرفه است که در آن نویسنده همهۀ وظهایف داسهتانفصل در کل یک گتت این

 وگو گذاشته است به دوش گتت

 صحنه: ارائة -9

ههای امهروز، پیوندد  در داسهتانان در آن به وقوع میات رماتّتاقرحنه عبارت است از زمان و مکانی که 

ارائۀ رحنه از طری  توریتات طوالنی کاربردی ندارد و نویسنده رحنۀ وقای  رمان را بها حالهت روحهی 

وگویی یها از طریه  راوی داسهتان بهه گتت آمیزد و خواننده در طیّها و لحن داستان در هم میشخصیّت

 (755: 1033 برد  )میررادقی،مان وقوع داستان میطور غیر رریح پی به محل و ز
ههای رمهان شخصهیّتمربهوط بهه تهأثیر کودتها بهر  چرا شرطور که قبالً اشاره شد، وقای  رمان همان 

شهود کهه یهک رخهداد اجتمهاعی باعهث تغییهر رویهۀ می توجّهرمان م اوّلاست  خواننده با خواندن فصل 

شود تا فصل پنجم که راوی فیروز است و بها ز کودتا به او داده نمیزندگی افراد شده است؛ امّا اطّالعی ا

 شود:وگو میعلی وارد گتت

خیلی عهو  شهدن فیهروز، خیلهی   هاکس  تو این چند ساله آدمدیگه نباید هیچ انتااری داشت، از هیچ»
؛ شههمهییواش از خهودش خهالی مسخره است، مسخره  آدم یواش    انگار تو وجودشان هم کودتا شده،

از خهودم و  ؛خوره  تا چند وقت پیش هنوز از خودم پر بهودمحالش از خودش بهم می شه یکی دیگه؛می
 (35 )همان: «رو آورده ملّتهام    این کودتا دخل این از گذشته

ی شهده، شخصهیّتت اجتمهاعی و تحهوّالشود رخدادی کهه موجهر می توجّهخواننده از سخنان علی م 

 افتاده است  اتّتاقیک برهه از زمان  کودتایی است که در

 داستان: فضاسازي و اشاره به جوّ -4

 خله  و حهال یعنهی کنهد، اشهاره داسهتان جهوّ به که است این وگوگتت توضیحی وظایف از دیگر یکی

 نشهان، کننهد اشهغال داسهتان در را خهود شدۀ بینیپیش جای خواهندمی کههنگامی به را داستان اشخاص

 ( 037: 1037 یونسی،) دهد
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ات اتّتاقهآلهود اسهت  در رونهد بار و غمی افرادش حسرتشخصیّتل فضای رمان به جهت انعکاس تنزّ 

شهود و از روزههای گذشهته بها بهیش از ده بهار( مشهاهده مهی) زیاد ((Flash Backها بازگشت به گذشته

 رویههداد  از افههراد نیسههت  یههکهیچآنچههه در جریههان اسههت مطلههوب  چراکهههشههود؛ حسههرت یههاد مههی
 افتد نمی اتّتاقانگیزی در طول رمان هیجان

آلهود غهم های رمهان نیهزشخصیّتلحن  ،افتدمی اتّتاقبه نسبت وقای  ناخوشایندی که در روند ماجرا  

به عنهوان نمونهه در بخشهی از رمهان کهه میتهرا بها لحهن سرزنشهگر و عصهبانی  است و گاه همراه با خشم؛
ههایی لحهن گتتهار او در سهخنانش نشهانه ،دههدان را برای مجید شرح مهیماجرای رها شدن علی در خیاب

آره مناهورم همونهه اکبیهری » شهویم راوی از احساس او آگهاه مهیبدون توریف  حتّیکند که وارد می
دوسهتاش  ۀباهات شوخی ندارم  کارش به سهوزن زدن کشهیده  چشهم تهو روشهن، سهر همه !خاک بر سر

    دن، ساعتشو برده بودن  خالره، رفی  بدبخت تو رو لخت کرده بهودنسالمت    کیتشو خالی کرده بو
دوست سابقت خبر داشهته باشهی و بهدونی بهه کجاهها  ۀفکر کردم ممکنه دلت بخواد از احوالت مشعشعان

کشوندینش، دوستان عزیز و جون و جونیش  وقتی نتونسین اونو دنبهال خودتهون بکشهین و منهه خودتهون 
شکسهتن و زود راحهتش کاش گردنشهو مهی ؛، هر کدوم یه جور حسابشو رسیدینبو و خاریتش کنینبی
فقط برای اینهه  ،زنگ زدم بینی به تو   اگه میافتاد    زده به این حال و روز نمیکردین تا بیچاره فلکمی

 (163: 1037 )میررادقی، «تری کم آدمها، تو خاک بر سر اکبیری دستشردکه میون این همه بی

کنهد  لحهن گتتهارش تلهخ و سرزنشهگر و مهرور مهیاسهت، های میترا آنچه را به سر علی آمهده گتته 

 ۀاحهوال مشعشهعان»یها  «دوسهتاش سهالمت سر همۀ ،چشم تو روشن» هایی منلخشمگین است  از عبارت
یابهد  از واژگهان رکیهک و مهیخواننده کنایه و طعنۀ میترا را بهه دوسهتان علهی در «دوست جون جونیتون

 ،آمهده داردبرد، تلخی گتتارش و احساس ناخوشایندی که نسبت بهه وقهای  پهیشای که به کار میندهزن
کردنشان قصد محکوم کردن دوستان علهی را  بیان ازپی او که  درشود  جمالت کوتاه و پی مشخّص می

جمالتهش  ،رسهدمیتهرا بهه اوج مهی عصهبانیّتو زمهانی کهه  یابهد لحن خشمگین او نیهز انتقهال مهی ،دارد

 کند شود و این نکته به انتقال لحن او کمک میمی بریدهبریده

 :چراغشبوجوه چندصدایي در رمان 
 د:وجو کرتوان در موارد زیر جستمیبه رمان را  ییچندرداهای ورود راه 

 و زاویة دید: روایت -2
اجتمهاعی  شخصیّت ست شکال ظهور چندردایی در رمان اها یکی از بارزترین اشخصیّتراوی با  ۀرابط

 ایهن پراکنهدگی ۀحون .ستا یخارّ ارزشی و معناشناختی گیری مقاردشکل باعث، نویسنده و فرهنگی
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 یههاو ارزش مقارهدپیشهبرد  در نویسهنده  شهودمهی داستان پردازیسبک به زبان، منجر قالر در مقارد

 ههایشخصهیّت بهه رهدا را و آوا هگونهههیچ بهروز ۀاجهاز و کند خاذاتّ گویانهتک ایشیوه تواندمی خود

 گونهاگون، ههایشخصهیّت آوای و زبهان هها،دگاههدیه ی هتلته و یرهترک با تواندیهم نیز گاه ندهد؛ دیگر

 ایهن در، کنهد پیهدا دسهت متن در (Orchestration) «ییسازآرا»ی نوع خود، به ارزشی ناام حتظ ضمن

بههتالب و  )رضهی شهنید را آوا چنهدین تهوانمهی، اسهت راوی بهه تعلّه م ظهاهراً کهه کالمهی در رهورت،

  (16-14: 1033، اکبرآبادی

شهود؛ یعنهی راوی یهک نتهر زوایای دید گوناگون برای روایت استتاده می از ،چندرداهای در رمان 

نویسنده و زاویۀ دید نگرش وی نسبت مسائل است، بلکه داسهتان  معموالً خودکه آن یک نتر هم  نیست

 ( 43: 1033 )حسینی، شودروایت می، های داستان هستندشخصیّتکه  متعدّدن از زاویۀ دید راویا

اسهت و آنچهه  «من راوی» این رمان گرروایتاست   اهمّیّتبسیار حائز  چرا شرزاویۀ دید در رمان  

شهود کهه د راویان است  این رمان در یازده بخش به خواننده ارائهه مهیتعدّ ،شودباعث خاص بودنش می

تعریتهی کهه در کتهاب  اسهاس بهریهک یها چنهد بخهش آن هسهتند   گهرروایهتهها شخصهیّتز هر یک ا

ی شخصهیّتزاویۀ دید چند  چرا شرنوین دربارۀ زاویۀ دید ارائه شده است زاویۀ دید رمان  نویسیداستان

جز چند بخش با زاویهۀ دیهدهای  ،ی )چندآوایی( چیزی نیستشخصیّتزاویۀ دید چند »شود: محسوب می

ههای شخصهیّتدارای زاویۀ دیدی از  هرکدامشاناند و شده متّصلای به هم که به رورت رشته نترهتک

 شخصهیّتشود که نتوانیم داستان را از دیهد تنهها یهک متتاوت هستند  از این زاویۀ دید زمانی استتاده می

)نایهت،  «شهته باشهد حضهور دا ی نیست که بتواند در تمهام نقهاط داسهتانشخصیّتروایت کنیم؛ چون هیچ 

1036 :104) 

 بهه ایهن اوّالً ؛راویان از بارزترین وجهوه چنهدآوایی در رمهان اسهت تعدّد ،که قبالً ذکر شد طورهمان 

ثانیهاً بهه ایهن  ؛شهوداو از رمهان کهم مهی حاکمیّهتدلیل که راوی نویسنده نیست و اقتدار نویسنده و سایۀ 

ههایی کهه لزومهاً عقایهدی شخصهیّت؛ شودمیختلف دیده های مشخصیّتکه وقای  داستان از نگاه  سبر

متاهمهه و  وگهوی رمهان بهه مناهور ایجهادمنطه  گتهت با عقاید نویسنده یا قهرمان داستان ندارند  سوهم

و ایهن منطبه  بها برداشهت و  دههدمیروز بهاجهازۀ ظههور و  هاآنهای گوناگون به تعامل میان ایدئولوژی

 تعریف باختین از رمان است 

وگهویی نمایهان یکی از نمودهای آشکار منط  گتهت ،در بخش هتتم کتاب که منیژه راوی آن است 

در  ،کنهدخیانهت مهی محبوسهشمنوچهر و دخالت میتهرا بهه همسهر  خوردن از شود  منیژه که با فریرمی
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  منیهژه ههددو دفاع از خود را مهی تکلّمبه آن دو اجازۀ  ،روایت آن را نیز به عهده دارد ۀقسمتی که وظیت

و نهه ا ،را از رمهان حهذد کنهد هاآنشود هنگام روایت این بیزاری او باعث نمی امّا ؛از آن دو بیزار است

دهد  شهاید بتهوان اجازۀ دفاع از خود را نیز می هاآنبلکه به  ،گنجاندتنها ردایشان را در روایت خود می

قرار می گیرنهد و  متضاد در مقابل هم تشخصیّرا در همین قسمت داستان دانست که دو  دورداییاوج 

 گویند سخن میباهم  ،ی که منیژه دارد تنتّر حسّبرغم 

در همین مقوله قابل بررسی است  در بخهش هشهتم کتهاب نیز از دید دیگری  چرا شرروایت رمان  

ت ات رمهان را بهه رهوراتّتاقه ،ههای دیگهرها متتاوت اسهت  راویِ بخهشی با بقیۀ بخشگرروایتشیوۀ 

 ،شهودمستقیم ذکر مهی قولنقلهای افراد هم به رورت وگوکند و گتترای خواننده تعریف میخاطره ب

وگهوی امیهر و این بخش گتهت شود  کلّای مشاهده نمیدر این بخش میان روایت و دیالوگ فارله امّا

 شنود های محسن را میخواننده فقط گتته امّا ؛محسن است

 ن:رما یکهاي تشخصيّو دگرگوني  تحوّل -1
ها در داستان امهری طبیعهی اسهت  در رونهد داسهتان شخصیّت معرّفیوگو برای استتاده از مکالمه و گتت

و یها  های اخالقهی وی تغییهر یابهدهمشخّصها، ایدئولوژی و شود و دیدگاه تحوّلی مشخصیّتممکن است 

در ایهن مقولهه   آوردیمه فهراهم رمهان امکهان بهروز و ظههور ایهن تغییهر را ۀعرره  کامالً دگرگون شهود

ههای قبلهی و اندیشه گیرد و برخورد آرافعلی او قرار می شخصیّتو عقاید پیشین فرد در مقابل  شخصیّت

  گرددیماش باعث شنیده شدن دو ردای همزمان از یک فرد و موجد چندردایی و فعلی

ان معتقهد اسهت و ایهن بهه آن ای است کهه او بهدبه منزلۀ دگرگونی ایدئولوژی شخصیّتیک  تحوّل 

گیهرد و رهدایی در برابهر رهدای دیگهر  پیشین قرار مهی شخصیّتفعلی در مقابل  شخصیّتمعناست که 

 بهاهمدهد؛ افرادی که زمهانی ی افراد تشکیل میشخصیّتهای را دگرگونی ویژگی چرا شراساس رمان 

و  مجلّههبها توقیهف  ،شهترک بودنهدههای م، دوستانی همهدل بها آرمهانمجلّهدر قالر هیئت تحریریۀ یک 

شهود و خهاطرۀ سهردبیر آزاد مهی آنکههسهنارند تها آن هدد خهود را بهه فراموشهی مهی سردبیردستگیری 

تلنگهری شهد کهه خهود را در بوتهۀ داوری  ههاآنبرای  ،های ارزشمندتری داشتنددورانی که همه دغدغه

 قصور خود شوند  توجّهبگذارند و م

در زمهرۀ  اوّلهاسهت و در نگهاه شخصهیّتتقابهل رهداها و  چهرا شران ت رمکلّیاست که  مشخّص 

 شود پردازی رمان این نار تأیید میشخصیّتدر  تعمّ گیرد و با های چندردا قرار میرمان
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هم در همین مقولهه قابهل بررسهی اسهت؛ او پهس از توقیهف  مجلّهساب   یرمسئولمدابراهیم  شخصیّت 

کهه پهیش از  یدر حالدهد ترجیح می یزچهمهآورد و پول را به روی می به ساخت و ساز و تجارت مجلّه

 شخصهیّتات قائل بهوده اسهت  همچنهین مادّیاین در کنار علی برای زندگی انسانی خود ارزشی بیش از 

آدمی که نتونه تو ایهن مملکهت "» کند:را وارد رمان می ییچندرداهمسر او، مهشید، نیز نمونۀ بارزی از 
کرد که بهه شهمال رفتهه و مجبهور شهده بها تعریف می "از آب بکشه، برای الی جرز خوبه  گلیم خودشو

دونین چه کنافتی بود، یه مشت دهاتی خر ریختهه بهودن تهو ماشهین، بهو گندشهون نمی"اتوبوس برگردد  
هها را بهه یادمهان آورد  بهجت زن فیهروز بهود کهه گتتهۀ پهن  سهال پهیش آن "همۀ ماشینو ور داشته بود   

آدمی که با فضیلت زندگی کنه، خیالش راحته، عذاب وجدان نهداره، زنهدگیش سهاده اسهت  خهرج و "

جها ازش نهدارن و ههاش توقه  بهیدخلش معلومه  خورد و خوراکش معلومه  جنگ اعصاب نهداره  بچهه
ا  هاشان را از کهالس نهه فرسهتاده بودنهد بهه امریکهحاال دو تا بچه "زنه هوس فرنگ رفتن به سرشون نمی

شهون یهه کنن  بهتره از اوّل آدم بترستهدن، عمرشونو تلف میهامون نمیدونین  اینجا چیزی یاد بچهمی"
 (15: 1037 )میررادقی، «"جایی که حسابی ساخته بشن 

او  شخصهیّتتقابهل  ،دههدهای پیشین و فعلی مهشید رورت میای که خودِ راوی میان گتتهبا مقایسه 

ههای ای از همستر شدن با انسانشود  زنی که با عباراتی تحقیرآمیز خاطرهاهده میدر دو فارلۀ زمانی مش

فرزنهدانش را از سهنین نوجهوانی راههی که او   زده استروزی دم از فضیلت می ،کندمعمولی را بیان می

 کرد روزی این کار را تقبیح می ،کنددیار فرنگ می

 داستان در داستان: استفاده از شيوة -9

آیهد کهه بهه عنهوان داسهتان ارهلی مهی الیالبههبرای تنبیت متهوم ارائه شده در مهتن، داسهتانی در  گاهی

بها مهتن ارهلی ارتبهاط دارد و در ههر رهورت  و اسهتای از گذشهته ات جاری و یا خاطرهاتّتاقتمنیلی از 

تهأثیر حهت موجهود و شهرایطی دیگهر اسهت  متهاهیم دریافهت شهده از مهتن، ت وضعیّتبرای مقایسۀ میان 

تا ردایی بهر داسهتان بیتزایهد  بها چنهین کهاربردی رهداهای  گیردمیقرار  هم حضور دو داستان در کنار

 یابد می تکنّرشنیده شده در رمان 

و هشهتم مهرداد بهرای بدانیم که بعهد از کودتهای بیسهت  اتّتاقاتی را چرا شراگر داستان ارلی رمان  

ت دوران کودکی خود بها که راویان به خاطرارا هایی به گذشتهبازگشت  ،افتدمی مجلّه اعضای تحریریّۀ

توان به کار بردن داستانی فرعی در متن داستان ارلی محسوب کرد  این نکتهه را نبایهد از می علی دارند،
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را رهدایی در  هاآنتوان با داستان ارلی نیستند و نمی های فرعی در تضادّنار دور داشت که این داستان

 هها قبهل روایهت داسهتان را بهه سهال ههاآنههر رهورت وجهود  در امّها ؛داستان دانسهت ی کلّمقابل ردا

 و دهههد مههدار بزرگسهالی قههرار مههیگردانههد و رفاقههت دوران کههودکی را در مقابهل روابههط منتعههتبهازمی

 هایی از چندآوایی را به همراه دارد نشانه

 (34-33 :1033)حسینی، كردن صداي جنس مخالف:  در بلند دقّت -4

ای کهه بهرای کسهر ی برای نگرش بهه جههان اسهت  شهیوهخارّهمواره شیوۀ در رمان یک زبان خاص، 

 بهاختین رمهان را واجهد یهک ویژگهی خهاص   (703:1034متهومی اجتمهاعی در تهالش اسهت )بهاختین، 

اگهر بها گتتهار  حتّهی ،دانهد و آن عبهارت اسهت از آزادی و مجهال ظههور انهواع گتتارههای اجتمهاعیمی

 در و مختلههف هههایجامعهه در و دارد هههاییتتهاوت زنههان بها هههم مهردان زبههان» نویسهنده در تضههاد باشهد 

 و مختلهف جوامه  در بهازاسهت؛ امّها  زبان کارکرد تعیین مهمّ ابزارهای از یکی جنسیت ،هافرهنگخرده

 مهرد هکه محیطهی و فرهنگ  دارد تتاوت ضعف و تشدّ لحا  از بینش، نوع این گوناگون هایفرهنگ

 بها پیونهد در آنان زبان در تابو هایواژهو  دارد تأثیر آنان تجنسیّ زبان بر ،است یافته پرورش آن در زن یا

 متتهاوت یحهدّ تا مرد و زن زبانی کارکرد دلیل همین به؛ است مرد یا زن یک عنوان به آنان نقش ایتای

 (13: 1033، )پارسا و دیگران « است

او تأثیری انکارناپذیر دارد  حضور مکاتبی کهه جنسیّت  ،دئولوژی هر شخصو ای تتکّردر تعیین طرز  

گواه روشن این مطلهر اسهت  شهنیده شهدن  ،یک جنس در مقابل جنس دیگر دارد سعی در دفاع از ح ّ

راوی )نویسهنده(  شخصهیّتی غیهر از شخصهیّتردایی از جنس مقابل نویسنده در رمان بهه منزلهۀ حضهور 

 ،طرز برخهورد و همراههی او بها عقیهدۀ مهورد ناهرسو باشد، ید راوی )نویسنده( همااگر با عق حتّی، است

مهرد  ههاآنههایی کهه نویسهندۀ   ایهن نکتهه در رمهانمی کند در کنار ردای نویسنده دیگر تولید ردایی

 تر از ردای مردان شنیده شود که ردای زن در رمان برتر و قاط  شودزمانی بارز و برجسته می ،است

ی از سهطوح مختلهف اجتمهاعی و فرهنگهی شخصهیّتهای مختلف تیپ چرا شرن حاضر در رمان زنا 

علهی،  همسهرشههود  ات مشهود است و ردایشان بهه وضهوح شهنیده مهیاتّتاقدر روند  هاآنهستند؛ تأثیر 

امّها  ؛وگوی او نسبت به مهردان حاضهر در رمهان کمتهر اسهتهاست  گتتشخصیّتاین  منهیژه، از جمهلۀ

  شود؛ ضمن اینکه راوی یک بخش رمان نیز هستپررنگ او در تمام طول داستان مشاهده می نقش

اسهت   مهؤثّررداهای رمان  تکنّربر  چرا شرهایی است که حضورش در رمان شخصیّتمیترا هم از  

اقتدار مطله   ۀهایی اجازاو از این حیث قابل تحلیل است  او زنی است که حضورش در بخش شخصیّت
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شهود میتهرا بها مهی توجّههوگوهای جمشهید و علهی، خواننهده مدهد  در بخشی از گتتمردان رمان نمیبه 

کنهد و برتر سال دارد، بر او اعمال نتهوذ مهی که دستی در انتخاب هنرپیشۀ نزدیک کردن خود به جمشید

رتر از رهدای شود ردای او به عنوان یک زن، بگذارد  چنین مواردی باعث میهایش تأثیر میبر داوری

 مردان رمان به گوش رسد 

 هاي رمان: شخصيّتگفتار  -5
 بهه دو دسهته تقسهیم  ههای داسهتان اسهت کههشخصهیّتورود چندردایی به رمهان گتتهار های راهیکی از 

 شود:می

وگهو بها اشهخاص شروع به ادای گتت یماًمستق شخصیّتوگوی ساده، در گتت :وگوی سادهگتت الف:

  کندهای مختلف میموقعیّتدیگر، در 

خود را در میهان توضهیحات  شخصیّت، سخنان مرکّروگوی در گتت: نویسنده مرکّروگوی گتت ب:

در قالهر  ،اید  ایهن دو نهوع گتتهار در واقه  نهوعی از گتتهار دیگهری اسهتهنمهان میهو سخنان راوی پن

از  مرکّهرگهوی ومعتقهد اسهت گتهت ینبهاخت در جمهالت راوی  شخصیّت مرکّرا ده یوگوی ساگتت

اش وارد ایهن زبهان در شهکل اوّلیهه چندرهدایی در اثهر اسهت  یهابیراهجمله بارزترین و زیباترین انهواع 

کننهد  در ایهن ال مهیهها اعمهشخصیّتشود که یهم یدهاتأکها و ها، داوریاز دیدگاه مرکّرکشمکشی 

ههای بهزرگ و کوچهک و ون از واژههای گوناگبندیو تقسیم هانیّتحالت این زبان پس از آمیختگی با 

 هههم ات غیهر خهودی درشهود و بها نیّهار مهیههای مختلهف سرشههمچنهین ارهطالحات، تبیینهات و رهتت

 ( 113: 1037 )باختین، آمیزدمی

 ؛زمان اسهت در گذرعقاید  تحوّلها و تتاوت ایده ،سازدای که وقای  را میمسئله چرا شر در رمان 

میان رداهایی است که از رمان بهه  تضادّ ،کندمخاطر را جلر می توجّهای که ین نکتهاوّلبه همین دلیل 

 زنهد و نقیضههوگوی شخص دیگری حرد میمعتقد است نویسندۀ رمان با گتت باختین رسد گوش می

Parody)) وگوی اثهر ارهلی اسهت و در تضاد با گتت مستقیماًکند که وگو هدفی اضافه میبه آن گتت

 ( 130: 1337 رسد )باختین،از رمان به گوش می تکنّراهای مبه این ترتیر رد

ههای رمهان بهه بهتهرین وجهه، چندرهدایی را در رمهان شخصهیّترسد بحث و جهدل میهان به نار می 

 ،یابههدمههیشههوند و آنچههه خواننههده درزیههرا دو اندیشههه در مقابههل هههم مطههرح مههی ؛دهههدبازتههاب مههی

از جمله این مهوارد،  شود؛ها مشاهده میشخصیّتیی میان هاجدل چرا شر  در رمان نارهاستاختالد

 بههه هههر حههال هرچههه"گتههتم: » جمشههید:  اسههت بخههش ششههم رمههانمشههاجرۀ مجیههد و جمشههید در 
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تهو پرتهی، "مجیهد گتهت:  "کنهه رو تحمل کرد  آدمو کالفه می شه علیخوای بگی، بگو، دیگه نمیمی
ههای سهابقی نیسهیم، درسته که ما دیگه آدم"گتتم:  "ماییم که دیگه قابل تحمل نیستیم، ما عو  شدیم 

های حیوونیمون  کنار مزبلهه مون برگشتیم به خصلتعلی ح  داره، همه"گتت:  "کنه علی اغراق می امّا
 (133: 1037 )میررادقی،« "کشونه نشستن آدمو به گند می

لهی دارد و در مهورد ههم هسهتند بیشهترین تضهاد را بها ع گهرروایهتههایی کهه شخصیّتجمشید میان  

که منل سایر دوستان بها جریانهات اجتمهاعی ی ساب  مخالف اوست و مجید با اینهاعلی به آرمان پایبندی

ید و جمشید در ایهن کند  تتاوت مجروی نمیعلی را محکوم به زیاده حدّاقل امّا است، دادهخود را وف  

 منعکس شده است  هاآن وگویباره در گتت

 آواي الفاظ: -6

ی تنومنهد تنهوّعشود تا رمان این امر باعث میو  هاشخصیّتها و گاه آوای اجتماعی زبان تنوّعرمان یعنی 

پردازی ههای اجتمهاعی، لغهتاست که زبان ارلی بهه گویشآن و گسترده داشته باشد  این نکته مستلزم 

مکاتهر گونهاگون، ، زبهان های مختلهف، زبان نسلمشخّصای یک گروه، التا  اختصاری حرفه خاصّ

ههای سیاسههی و ، زبانروزمهرّهدیرپها نیسهت، زبهان  ههاآنههایی کهه دوام اقشهار قدرتمنهد و حهاکم، دوره

بندی و شود( تقسیم شود  هر زبانی نیز باید در بطهن خهود دسهتهاجتماعی )که هر روز دستخوش تغییر می

رمهان تمهامی مضهامین  کههاز آن است   به مدد همین چند زبانی و چندآوایی ناشی داشته باشد بندیطبقه

 ( 43همان: ) شودتهوم گویا و بازتاب دهنده میای با مل به پهنهچیند و مبدّرا در کنار هم می

رهنف  خهاصّاز ارهطالح  ،اسهت آن گهرروایهتجهایی کهه مجیهد  ،چهرا شردر بخش یکم رمان  

ههای کبهابی دکّهانگاه به و قلوه اندکّکارم شده بود آب و جارو کردن     » ها استتاده شده است:قصّاب

و در پهاورقی کتهاب  «"دراز گوشهه اومهد، طویلهه بهذار "بهردن: خبر  دکّانبه آن  دکّانرساندن و از این 

اسهت کهه بهه  هایینمونههایهن از  «بازرس اومد قایم شهو» کهاست  کنایه آن آمده است که مناور از این

ۀ حضهور یافتهه اسهت و بهر اسهاس ناریّه در رمهان اجهازۀ خارّی از جامعهقشر تعبیرات و کنایات وضوح 

  شده است رداهای رمان تکنّرباختین، موجر 

 انواع الحاقي و افزودني: -3
 ؛بهازی طنزگونهۀ زبهان -1»کنهد: بندی مهیباختین اشکال ارلی ورود چندزبانی به جهان اثر را چنین طبقه

انهواع  -7اسهتان؛ ههای دههای قهرمهانو حهوزهوگوهها گتهت -0 ؛روایاتی که منشأ آن نویسنده نیست -1

 (17 همان:) «الحاقی و افزودنی 
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رمان از جمله نادرترین انواع ادبی است که اجازۀ ورود انواع ادبی دیگر )داستان کوتاه، شهعر، ترانهه،  

ایهن  دههد وو   ( را به بستر خود می نمایش، فکاهی و   ( و انواع غیهر ادبهی )متون فلستی، علمی، مذهبی

 کند می ترپررنگآن را  ییچندردا ،نکته
ای از حضهور نمونهه چرا شرورود انواع ادبی دیگر در متن آن است  در رمان  ،از اختصارات رمان 

نی کهه در کنهیم و آن شهعری اسهت از شهاعر جهوادر متن داستان را مشهاهده می ادبیّاتای دیگر از گونه

هها گهرم رقصهند  ، پشت درهای بسته، بر دیوارهای شکسته، سهایهدر دل شر»شود: متن رمان خوانده می
 (63 )همان:« است  تن شهر جامۀ سوگواری کشیده روز، مرده است  دیو شر، مست و خندان، بر

شود که ردای شنیده شده از رمان فقط در قالر ننر داستانی نباشد و شهعر گونه کاربرد باعث میاین 
 وضهعیّتبهه  اشهاره ،در قطعهه شهعری کهه ذکهر شهد چنانکهه ؛اشهته باشهدسهمی د ،برد وقای هم در پیش

 اجتماعی و ظلم حاکم بر جامعه مشهود است 

 وگوي متن با متون دیگر:گفت -8
پذیر اسهت: نخسهت حهوزۀ فهرامتن کهه معنهای مهتن در بسهتر و امکان سطح دووگویی متن در فهم گتت

شود و هر مهتن کهنش و واکنشهی می مشخّصون دیگر بافت فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در ارتباط با مت

وگهویی مربهوط بهه خهود مهتن و حوزۀ دیگر فهم گتهتشود؛ پیش و پس از خود تلقّی مینسبت به متون 
ارهای موجود در متن مهورد ناهر ها و گتتکه طیّ آن تعامل و مکالمۀ آگاهی است متنیدرونهای داللت

 ( 11: 1033 ،بتالب اکبرآبادی و )رضی است

، موضهوع، سهبک و مایههدروناز اجتمهاع،  تأثیرپهذیریدیگهر از ناهر  متهون با چرا شرارتباط رمان  

ی در شخصهیّتههای   تأثیر وقهای  اجتمهاعی بهر ویژگهیپیش و پس از خود قابل مطالعه استتعامل با آثار 

  دهداین رمان را در تعامل با اجتماع قرار می ،چرا شررمان 

  هنهر تنههها از زنههدگی گههذاردمیبههر آن نیههز تهأثیر  گیهرد،میتحههت تههأثیر جامعهه قههرار  نویسهنده نههه تنهها»

مطالعهۀ  ،و جامعه ادبیّاتترین شیوۀ یافتن روابط دهد  متداولشکل می نبلکه به آ ،کندنمی بردارینسخه

توان بهه می ادبیّاتاجتماعی است  از  واقعیّتآثار ادبی به عنوان مدارکی اجتماعی و تصاویری فرضی از 

: 1033 )ولهک، وارن،« کلّی تاریخ اجتماعی استتاده کهرد عنوان سند اجتماعی و به دست آوردن نکات 

141) 

ههای شهود، از بهین رفهتن ارزشبا آن مواجه مهی چرا شرترین موضوعی که مخاطر در رمان ارلی 

 نههابودی  ایبههرای مرثیهههنیز رههادق چوبههک( 1071) تنگسههیرسههت  هاآنگذشههته و حسههرت خههوردن بههر 
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این تقارن میهان دو رمهانی کهه در فارهلۀ کمتهر از یهک   (773همان: ) مایۀ گذشته استهای گرانارزش

کنند و از سوی دیگر روابط زبانی میهان میاز یک سو به شناخت متن اجتماع کمک  ،انددهه نوشته شده

  سازدمیهم نمایان  را متون

 غير مستقيم: قولنقل -3
 مقههداری از سههلیقه و  ،هههای خههود از سههخنان فههرد دیگههری اسههتتاده کنههدالی گتتهههالبهههوقتههی فههردی در 

رنگهی از ، کنهد و در عهین حهال کهه سهخن از او نیسهتی خود را بر آن اعمهال مهیشخصیّتهای ویژگی

 نیههز همچنههان در سههخن بههاقی  اوّلهههایی از گوینههدۀ ضههمن اینکههه نشههانه ؛دهههدگتتههارش را بههدان مههی

 اوّلرا نیهز شهنید  گوینهدۀ  اوّلتوان ردای گویندۀ می دوّم،که از پس ردای گویندۀ  اینجاست  ماندمی

 و بها سهخن خهود گرفتهه یکهی از دیگهری سهخنی بهه وام  امّها ،ندارنهدمشترکی  هایدیدگاهلزوماً  دوّمو 

  خته استآمیدرمی

 قولنقهلداند  ۀ رمان میهای ورود چندردایی به عررغیر مستقیم را از زیباترین راه قولنقلباختین   

تهوان کند؛ هم در سخنان راوی مهیشود و ایجاد چندردایی میغیر مستقیم در دو سطح وارد داستان می

 ها شخصیّتوگوی آن را تشخیص داد و هم در گتت

تهوان کلمهه را در های مختلتی داشته باشهد: مهیتواند درجهفارلۀ بین آوای نویسنده و آوای غیر می» 

شهود  و به کهار گرفتهه مهیبه عنوان عنصر بیگانه تلقّی  قرار داد  در این حالت کلمه قولنقلالمت میان ع

گرفته شود  تتاوت در میان بیگهانگی و یها فراخهوری  کار بهنیز  قولنقلتواند بدون عالمت این کلمه می

توانهد ات با گوینده میبه خود بگیرد و درجۀ فارلۀ کلم پایانبیتواند درجات و مناسبت بین کلمات می

گیرنهد؛ و فوارل متتاوت بها کلمهات نویسهنده قهرار مهیمختلف در سطوح  کلمات بسیار متتاوت باشد 

« پنههان پراکنهده و   ن بیگانهه همچهون سهخن پنههان و نیمههسخن غیرمستقیم و آزاد، اشکال متتاوت سخ

 (175: 1044)تودورود، 

شهود؛ در قسهمتی از رمهان، وع چندرهدایی مالحاهه مهیهایی برای این نهمصداق چرا شردر رمان  

 بهه ایهن نکتهه کهه تضهادّ توجّههکنهد  بها جمشید راوی است و در روایت خود از سخنان علی استتاده مهی

 قولنقهلوجهه دورهداییِ ایهن  ،خهوردعلی بیشتر از دیگر راویان داستان به چشم می شخصیّتجمشید با 

علهی »تأیید نار خهود اسهتتاده نکهرده اسهت: از این سخن برای  هرچند راوی ؛غیرمستقیم آشکارتر است
تواند با تارهای سست و ناپایهدار عهاطتی دوام و ها نمیها و بیگانگیهمان شر نشان داده بود که دوستی
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اش حس اسهت و در ساده گتت آدم در حدّمگر اینکه پشتوانۀ معنوی هم داشته باشد  می ؛بقا داشته باشد

 (117)همان:  «ر واالیش فک حدّ
ات علهی اسهت  ایهن علهی اسهت کهه یّهسهخنان و نار ،کندآنچه جمشید در روایت خود منعکس می 

سهخن او را  امّها ؛ها با تارهای سست و ناپایدار عاطتی دوام و بقها ندارنهدها و بیگانگیاعتقاد دارد دوستی

 آوایی در رمان شکل گرفته است از بارزترین وجوه چندیکی شنویم و به این ترتیر از زبان جمشید می

 گيري:نتيجه

ی شخصهیّتههای شهد ویژگهی از ناهر کهاربردی مشهخّص چرا شروگو در رمان گتتعنصر  در بررسی

دارد  در این امر انتخاب واژگان و نحوۀ به کهارگیری و  هاوگوی آنگتتافراد رمان انعکاس زیادی در 

بالغت گوینده از نار علهم معهانی و بیهان، رابطهۀ و ، لحن ، تقدیم و تأخیر جمالتبندیجمله، هاآنبیان 

 اسهت  از آنجهایی کهه راوی رمهان  مهؤثّر    ابطۀ گوینده بها موضهوع مهورد بحهث وگوینده با شنونده و ر

 در آن مشهاهده  - کهه نمهود بیهان احساسهات اسهت - گویی درونی ههمتک ،منِ روایتی است چرا شر

های ظاهری افراد از جملهه شهغل و ی این رمان عالوه بر اینکه ویژگیهاوگوشود  به این ترتیر گتتمی

ی، شخصهیّتهای اخالقی و دهد، ویژگیتحصیالت و ظاهر بیرونی و طبقۀ اجتماعی را به خواننده ارائه می

ی شخصهیّتههای بهه همهین دلیهل بیشهترین جنبهه ؛کندآمال و آرزوهای افراد را بازگو می حتّیات و تتکّر

 شود می آشکار ،گویندشان میوگوی خودشان یا آنچه دربارهیان گتتافراد در م

واقه   مهؤثّربردن وقای  داستان و ارائۀ زمان و مکان داسهتان وگوهای این رمان در پیشچنین گتتهم 

 در وگو ههم بههره بهرده اسهت رمان از گتت انگیزغمو  بارحسرت فضا و جوّ یو نویسنده برای القا شده

تهأثیر  ههاآنبر شیوۀ زندگی و اهداد  که هاستشخصیّتهای مسئلۀ ارلی تضاد آرا و اندیشه رمان،این 

فراوانی اسهتخراج شهد   هاینمونه ،های چندرداییهمؤلّتبه همین دلیل در تطبی  این اثر با  ؛گذاشته است

بخهش رمهان نهد  شهیوۀ روایهت ههم در یهک متعدّدی است و راویان ماجرا شخصیّتچند  ،زاویۀ دید رمان

ههای انهد  خهاطرهشهده تحهوّلههای رمهان کهم و بهیش مشخصهیّتهای دیگر است  همۀ متتاوت با بخش

شهود کهه جهز  مصهادی  اسهتتاده از داسهتان ها در رمان مطهرح مهیشخصیّتی از گذشتۀ مشترک متعدّد

 ؛کننهدفرینی نمهیآبه اندازۀ مردان نقش چرا شر  زنان رمان آیدبه شمار می فرعی در متن داستان ارلی

ی و فکری افهراد را نشهان شخصیّتوگوهایی که تضادهای تأثیرشان در رمان بیش از مردان است  گتت امّا

 هههای زیههادی از تحههت تههأثیر آثههار قبههل از خههود قههرار دارد و ترکیههررمههان بسههامد بههاالیی دارد   ،دهههد
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را تبهدیل بهه رمهانی  را چهشهرشهود  فراوانهی ایهن مصهادی ، رمهان وگوهای مختلف مشاهده مهیگتت

 چندآوایی کرده است 
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