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 مقدمه .7

ت فکری حاصل پنجاه سال فعالیّشناسند.  می« کارناوال»و « منطق مکالمه»میخائیل باختین را با دو مفهوم 

 کرد وشناسی را دگرگون شناسی، نقد ادبی و شناخت ه طرحی عظیم بود که ساحت زبانئباختین ارا

سفانه به واسطه حکومت استبدادی أهایی که مت نهاد. سالنظریه منطق مکالمه را در ساحتی بینامتنی بنیان

صدایی استالینی در شوروی در انزوا گذشت و جز شماری اندك از دستاوردهای  و تک

موضع موضع باختین در مورد زبان برخالف ( 79: 1991احمدی، نک: اش منتشرنشد. ) اندیشمندانه

به زبان از دید شکل و یا ساختار . سوسور و ساختارگرایان تنها بود یانسوسور و ساختارگرافردیناندو 

)گفتار( زبان را در نظر  اما باختین جانب پارول ،کردند میکیدأزبان ت 1و بر جنبه النگ نگریستند آن می

وسیله   مادی، همواره به چگونه زبان به مثابه کرداریکند که  میبر این نکته توجههمواره گرفته، 

شمار و با  های بی تاز نظر وی زبان با نیّبرند.  مردم چگونه زبان را به کار میو  گیرد میها شکل سوژه

از این  ؛(997: 1915مکاریک، نک: است )گرفتهایدئولوژیکی گوناگون شکل –کاربردهای اجتماعی

( 997 ،هماننک: داند. ) ایدئولوژیک قایل شده و زبان را خنثی نمی –ت اجتماعیرو برای زبان ماهیّ

ها معتقد بود که این ساختار  معانی ونشانهگیری  تاریخی در شکل، وی با تأکید بر نقش شرایط اجتماعی

دهد که در آن دو  مرزی بین عین و ذهن را شکل می ای شود و منطقه در گذر زمان دستخوش تغییر می

ا به شکل نوعی بیان متقابل آمیزد و متن ر میوگو درهم به شکل نوعی گفتمجموعه نشانه 

ای از یک اثر  . از این منظر معنا چیزی نیست که تنها به صورت کلمه یا جمله در صفحهکند میتولید

وجود داشته باشد، بلکه رویکردی ارتباطی است که به کنش و واکنش میان متن و خواننده وابسته 

 (.933: 1919یت، نک: اسماست. )

 است که این ویژگی در آثار ادبی مند بهره چندصداییای  زبان در ذات خود از گونه باختیناز نگاه       

گری،  رمان به واسطه برخورداری از ویژگی مکالمهتر دارد. از نظر وی  رمان نمودی برجستهویژه  به

مرکزگریزانه علیه تسلط نویسنده به بهترین وجه با شی چند آوایی دارد که در نتیجه آن با اعمال فشار نِمَ

 مسائل بوطیقای داستایوفسکی و در؛ روازاین .(77: 1915مکاریک، نک: کند. ) میگویگی مبارزه تک

را های دمکراتیک و چندصدایی متون ادبی  به سویهنظریه چندصدایی با نگاه  ،جهان او و رابله همچنین

گویانه قرار  را در مقابل اثر تک آن ،بررسی با تعریف اثر ادبیِ گفتگوییو در ادامه این  کند میارائه

                                                 
1. long  
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ای است که تمامی صداها در یک متن به طور  آوردن زمینه فراهمچندصدایی از نظر وی دهد.  یم

: 1919نامور مطلق، : نکی. )دیگـرتسلط یکی بر باشند، بدون حق حضور داشتهو عادالنه مساوی 

وجود ندارد؛ چرا که در چنین آثاری تنها با  صدایی های تک در رمانطور حتم  امکانی که به .(977

: 1991مقدادی، نک: ) روبرو هستیم. یک صدا و یک ایدئولوژی که مشخصاً متعلق به نویسنده است،

 شیوة دیگری جز نزدیک کـردن رمـان بـه زنـدگی عـادی ورویکردی که نویسنده برای خلق آن . (55

چندصدایی واقعی و از ویژگی زیرا این زندگی واقعی و اجتماعی است که  نخواهد داشت؛روزمره 

ها، معرّف صدای  شخصیّتدر این نگاه  .(239: 1919نامور مطلق، نک: است. ) برخوردار اصیل

 ای از صداهایی برابر آمیزه هستند و در رمان چندصداییمتفاوت و مغایری در طرح یک نکته اجتماعی 

  .گوید ایدئولوژیک نویسنده از دید و حق خود سخن میگیری  بدون موضع هرکسی شوند و می

منطق مکالمه ة نویسان معاصر ایران شاید بتوان صادق چوبک را در بررسی نظری در میان داستان

ها و برخورداری از  تورآلیستی آنهای چوبک به واسطه سبک نا واجد این ویژگی برشمرد. داستان

های متفاوت داستان در آن از معدود آثاری است که با تلقی باختین از زبان به  شخصیّتصدای  یآزاد

ت حضور به علّ بعدازظهر آخر پاییزگیری اجتماعی و فرهنگی همخوانی دارد. داستان  عنوان یک جهت

ت گیری نویسنده از عنصر گفتگو به صور اصلی در داستان مقابل راوی و نیز بهره شخصیّتپررنگ 

، قابلیت آن را دارد شخصیّتگویی درونی برای بیان و تبیین دنیای درونی این  ذهن و تک جریان سیال

 .شودکه از این منظر بررسی و بازبینی 

  هاي پژوهش . پرسش7-7
ظرفیت بررسی برپایه نظریه  یزبعدازظهر آخرپایپرسش اصلی در این نوشتار آن است که آیا داستان 

های درونی شخصیت  گویی منطق مکالمه را دارد و از این منظر گفتگوهای داستان به خصوص تک

 پردازی داستان دارند.  اصلی داستان چه کارکردی در شخصیت

 بعدازظهر آخر پاییزپردازی   شخصیّتکارکرد عنصر گفتگو در  بررسی با  سندگانیمقاله نو نیا در

های داستان  شخصیّتدر پرداخت عنصر  نیرا در استفاده از ا سندهینو ییتوانا زانیهستند تا مدرصدد 

مکالمه میخاییل باختین تالش  نظریه منطقدادن به نشان مشخص نمایند و از سوی دیگر با توجه خاطر

استان وی در بازنمایی د ةاست تا توانایی نویسنده را در دور نگهداشتن راوی و کاستن سیطرشده

 االت زیر پاسخ داده شود:ؤبررسی نمایند. در این راستا سعی شده است تا به س
 است؟ چگونه داستان در گفتگو گاهیجا .1
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 حد چه تا داستان ییروا زبان و اثر طیمح داستان، یها شخصیّت با گفتگو یسازگار و مناسبت .2

 است؟

گرایی اثر از سیطره راوی و جزم در این داستان کوتاه نویسنده تا چه حد توانسته است در روایت .9

 تک صدایی بکاهد؟ 

 هایی؟ چگونه و با چه مؤلفه آیا چند صدایی نمودی در داستان داشته است؟ .2

 سیری اثر نویسنده را یاری نماید؟  توانسته است در وجه تفچگونه استفاده از عنصر گفتگو  .5

 پژوهش ةیشین. پ7-4

منطق مکالمه باختین تاکنون تحقیق مستقلی صورت نگرفته های چوبک بر پایه  در زمینه بررسی داستان

عباسی، حبیب  توان به این موارد اشاره کرد: میدر نقد متون نظریات باختین  کاربرد اما در مورد ،است

یزدی، نرگس و . «ای باختین تاملی در مثنوی معنوی با رویکرد منطق مکالمه( »1911اهلل و فرزاد بالو)

. «های کارنوالی در نمایشنامه رومئو و ژولیت از دیدگاه باختین بررسی انگاره( »1973ابراهیمی)منصور 

های کارنوالی در رمان سنگ صبور صادق  بررسی انگاره» (1972بالو، فرزاد و مریم خواجه نوکنده، )

حافظ:  حضور دو دنیای تک صدا و چند صدا در اشعار» (1919رضا، ) زاده، غریبغالمحسین «.چوبک

باختین، گفتگومندی و »(، 1919مطلق، بهمن، )نامور. «خوانشی در پرتو منطق مکالمه میخاییل باختین

رویکردی انتقادی به »(، 1917دزفولیان، کاظم و فرزاد بالو) .«ی مطالعه پیشابینامتنیت باختینیچندصدای

(، 1972فاطمه ادراکی، ) تسلیمی، علی و «.رای باختین در باب حماسه با محوریت شاهنامه فردوسی

(، 1971رضوانیان، قدسیه و مریم فائز مرزبالی، ) .«باختینی به سنگ صبور صادق چوبک رویکردی»

 ها نظریة باختین محور بررسی متوندر تمامی این پژوهش«. تاریخ بیهقی در گستره منطق مکالمه»

 .استبوده 

 روش پژوهش. 7-9

تحلیل براساس نظریه منطق مکالمه باختین داستان -نویسندگان در این تحقیق با رویکرد توصیفی

پردازی اثر بازنمایی و تحلیل  تو کارکرد عنصر گفتگو را در شخصیّ کردهبررسیرا  بعدازظهرآخرپاییز

 .اند کرده

 میخاییل باختین و منطق مكالمه. 4

( 79: 1991احمدی، : نکپردازان حوزة نقد ادبی قرن بیستم ) نظریهترین  باختین یکی از بزرگ میخاییل

 .(1: 1999پوینده، : نکعلوم انسانی در دورة معاصر است. ) ةترین اندیشمندان حوز و یکی از برجسته
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زمان خلق آثار وی به ویژه   های او و همچنین اوضاع سیاسی دامنه تاریخی نوشتهاندیشمندی که 

: 1992حکیمی، : نکاست. )از او یک فیلسوف اجتماعی گرانقدر ساخته سرکوب سیاسی استالین

کنندگان باختین به فرانسویان او را به درستی بنیانگذار  ژولیا کریستوا به عنوان یکی از معرفی .(152

داند و ضمن توصیف دیدگاه انتقادی وی از فرمالیسم، جایگاه ممتاز باختین را در سیر  پسافرمالیسم می

شناسی  سازد و نظرات وی را پیشگام حرکت کنونی نشانه یمظریه و نقد ادبی مشخصتحول ن

  .(9: 1999پوینده، : نکشمرد. ) برمی

شناختیِ  های قرن بیستم در خصوص بررسی گونه ترین کتابباختین از مهم تخیل گفتگوییکتاب       

های  ترین نظریه ز مهما( 91: 1971پور، قاسمی: نکهای داستایوفسکی است. ) رمان به خصوص رمان

: 1919نامورمطلق، : نک) .همانـا گفتگومنـدی یـا دیالوژیـسم و چندصـدایی یـا پولیفـونی اسـتباختین 

های باختین با عنوان پروژة عظیم منطق مکالمه وجود  در بطن تمامی مفاهیم و رهیافتاین نظریه  .(977

وی  (95: 1911، گاردینر: نکمفاهیم کلیدی او را تشکیل داده است. ) دارد که صورت بنیادین آراء و

های داستایوفسکی منطق مکالمه را به عنوان هسته مرکزی سخن معرفی کرده،  با الهام از رمان

 (273: 1991مقدادی، : نکشمارد. ) گیری معنا را منحصر در مکالمه و مناسبت میان افراد برمی شکل

پیوند  هامیان گوینده و شنونده است که میان آن« وگو گفت»ای  مطابق این نظر، کل زبان گونه

  کند. میبرقرار

کـه تمام صداها چنـان ؛چندصدایی به معنای توزیع مساوی صداها در یـک مـتن اسـتاز نظر وی       

با تعریـف  میخائیل باختینط باشـد. دیگـران مـسلّ که یکی برباشند، بدون اینحق حضور داشته

وقفـه متن را به بافتش، به مؤلفش و به مؤلفانی که پـیش از آن بودنـد، مـرتبط  گفتگومنـدی بـی

دهد. از نظر باختین  گویگی قرار می ( و آن را در مقابل تک977: 1919نامور مطلق، : نک)کنـد.  می

ن به روایت واحدی است که نویسنده های موجود در یک مت گویگی، فروکاستن صداها و آگاهی تک»

ارز  های دیگر هرگز جایگاهی برابر و هم ها یا ایدئولوژی کند که در آن آگاهی به متن تحمیل می

« یابند شوند یا به یک مخرج مشترك تقلیل می آگاهی و ایدئولوژی نویسنده ندارند؛ بلکه یا انکار می

هایی  ها آگاهی شخصیّتکه در آن ر مقابل آن رمان چندآوا قراردارد د .(71: 1915)مکاریک، 

مند هستند.  ها و کیفیات فردی خاص خود بهره لف دارند و در عین حال از ویژگیمتفاوت با آگاهی مؤ

ها مبتنی بر  دیگر وابسته است و رابطه مابین آن شخصیّتبه کالم  شخصیّتدر این نوع از آثار هر 

 مکالمه است.
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در اوج  افراطی دو مکتب فلسفی و ادبیبا کرد که بیاندیالوگ را زمانی ة نظری اییل باختینمیخ

را در مرکز « النگ»شناسی سوسور،  ند که به پیروی از زباندساختارگرایان بو بود. از طرفی روبرو

به معنای عام از زبان را به حاشیه بکشانند و های دیگر زبان  حیطهداشتند سعی ، مطالعات خود قرار داده

نقد  و از طرف دیگر کردند انتزاعی آن را حفظ نمی -جز زبان به معنای خاص؛ یعنی صورت دستوری

اما  .(12: 1999پوینده، : نک) بود.کردهشناسی بود که توجه خود را فقط به بیان فردی معطوف سبک

دادن واکنش باختین با نشانگرفت.  موضوع برگزیده باختین یعنی گزاره انسانی در میان این دو قرارمی

های  حل سوسور از یک طرف و اتخاذ موضعی انتقادی در مقابل راه ةگرایان عین شناسی شدید علیه زبان

های ملموس افراد در شرایط  به گفته «النگ»از سوی دیگر، توجه خود را از نظام مجرد « گرایانه ذهن»

از نظر او گزاره انسانی حاصل کنش و واکنش میان زبان و زمینة  کرد.اجتماعی مشخص معطوف

 .(12: ص1999پوینده، : نکپردازی )ارتباط گفتاری و کالمی( است. ) گزاره

شناسی سوسور به جای  کاوی و زبان گرایی، روان با نقد صورت باختینبوطیقای ساخته و پرداخته 

های ادبی بگذارد، بر جنبه کالمی و بینامتنی  ه ذات پدیدهم بایمند و ق که تأکید خود را بر جنبه نظام آن

که  به جای آن ؛امری است فرازبانیاز نظر وی کالم  .(59: 1915مکاریک، : نکاثر معطوف کرد. )

او  .(155: 1992حکیمی، : نکیک نقطه ثابت یا یک معنی واحد باشد، محل تقاطع چند معنی است. )

فرض قرارداد که از زمان حضرت آدم به این سو دیگر نه اشیایی نامیده  نظریه خود را بر پایه این پیش

 .(12: 1999پوینده، : نکهایی که پیشتر به کار نرفته باشد. ) نشده وجود دارد و نه واژه

هم دارند و های پیشین که موضوع مشترکی با  هر سخن به عمد یا غیر عمد؛ آگاه یا ناآگاه با سخن

کند و آوای هر  هاست، گفتگو میهای آینده که به یک معنا پیشگویی و واکنش به پیدایش آن با سخن

و بدین ترتیب به طرح اولیه تفسیری ( 79: 1991احمدی، : نک) .یابد متن در این همسرایی معنامی

افکار رایج و  ؛شده که خاطرة جمعیهایی تشکیل رسد؛ یعنی فرهنگ از سخن جدید از فرهنگ می

هایی که هر گوینده مجبور به  کنند. سخن میرا حفظ های قالبی و نیز گفتارهای استثنایی اندیشه

باور او به چندگونگی آوایی در هنر مانع از  .(12: 1999پوینده، : نکهاست. ) گیری در برابر آن موضع

باختین براین کند. بررسیشد که متن را در جدایی و گسست از تکامل اجتماعی و تاریخی  آن می

شود؛ یعنی حداقل در اجتماع کوچک متشکل  اساس که گزاره )سخن( همواره خطاب به کسی ادا می

که گوینده خود موجودی اجتماعی  گیرد و با توجه به این قرارمی -گوینده  و دریافت کننده –از دو نفر

ید بر خصلت اجتماعی گزاره دهد. وی با تأک میاست، سرچشمة خصلت اجتماعی گزاره را نشان
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کرد؛ بلکه گزاره حاصل ارتباط توان تنها مشغلة گوینده قلمداد ی)سخن( معتقد است که گزاره را نم

متقابل و تعامل گوینده با شنونده است و گوینده پیشاپیش واکنش شنونده را در فعالیت کالمی خود 

نام « دیگر بودن»در تبیین آن از واژة ای که وی  نکته .(17: 1912پژوهنده، : نکدهد. ) میدخالت

 برد.  می

شود و این در  نظر میمفهوم دیگربودن، شامل غیربودن شخصی، مکان و نقطهاز نظر باختین   

اگر  .نظر یک بیگانه خود را به منصة ظهور برساندشود که نویسنده از نقطه صورتی در کار ادبی القا می

شود و از  میگفتاری نامیده یا کاری حاکم شود، نتیجه آن تکمن بودن یا دیگر بودن بر طرز فکر 

واحد با موضوع خود ارتباط پویایی به روشی  ةهیچ کلمکاهد. از نظر وی  ارزش زیباشناختی کار می

نمی کند. بین کلمه و موضوع آن، بین کلمه و سوژه متکلم آن، محیطی انعطاف پذیر از کلمات برقرار

همان موضوع و همان مضمون وجود داردکه اغلب اوقات نفوذ به این محیط، بیگانه ی دیگر درباره ی 

تواند فردیت یابد و  کاری دشوار است. دقیقا در خالل فرایند تعامل پویا با این محیط خاص، کلمه می

موضوع برای نویسندة نثر  در این حالت . (955 :1919، باختین: نک)« شکل سبک شناختی پیدا کند

برسد.  گوش ها به داهای دگرمفهومی است که صـدای خـود او نیز باید در میان آننقطة کانونی ص

توان  زمینه نمینمایند که بدون آن پس زمینة الزم را برای صدای نویسنده ایجادمیصداهای مزبور پس

 باختین،: نک) .شوند نمیبـرد و ظرایف مزبور بدون آن شنیده به ظرایف نثـر هنـری نویسـنده پـی

1919: 951). 

در  2مترادف و با تک صدایی 1ر این طرح باختین به دنبال دیگرصدایی است که با چندصدایید       

دیگر موضوع تحلیل ادبی به نظر باختین همواره به عبارت ؛(223: 1991مقدادی، : نک) .تضاد است

اند  نکته تاریخی ادبی پرداختهها را که به  موقعیت سخن در مناسبت است و آن دسته از آثار فرمالیست

 .(72: 1991احمدی، : نکیافت. ) ها و آثار خویش نزدیک می بیش از دیگر آثارشان به روح اندیشه

در معنای نخست  ؛برد گری را در دو معنا به کار می میخاییل باختین اصطالح دو صدایگی یا مکالمه

بلکه همیشه  ،دو صدایگی وجه مشخصه هر کالمی است؛ چراکه هیچ سخنی در انزوا وجود ندارد

تواند خنثی یا  ای اجتماعی است، هرگز نمی تر است. از آنجا که زبان پدیده بخشی از یک کل بزرگ

ستعاره معماری بهره رها از نیات دیگران باشد. باختین برای توصیف این پیچیدگی ذاتی زبان از یک ا

                                                 
1 . Polyphony 

2 .monophoni  
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دهد آن واژه پیش از آن به کار رفته یا قبال در مورد آن  گیرد. وی آن بخش از واژه را که نشان می می

نامد. معنای دومی که باختین از اصطالح دوصدایگی در نظر دارد به  می« داربست»است شدهسخن گفته

توان آن را  نصری است که هنگامی میشود. در اینجا دوصدایگی ع طور خاص به نثر رمان مربوط می

کند که گویی با عالمت نقل قول خواهد تا به کلمات چنان گوش داد که گوینده از شنونده میتشخیص

است. شده( رمان تقریباً تنها از این نوع زبان تشکیل127 -193: 1915مکاریک، : نکاند. ) شدهگفته

 ست.اپردازی شده زبانی که به صورت درونی مکالمه

هـا را بـه دوگونـه کلی  ها از گفتگومندی، آن باختین براساس چگونگی و میزان برخورداری متن

هایی که وجه  دارد و دوم برعکس، آنشان غلبه گویی هایی که وجه تک نخـست آن ؛کند میتقسیم

فراگونة  گویی و فراگونة چندگویی وجود دارد. ها غالب است. بنابراین، دو فراگونة تک چندگویی آن

هایی همچون رمان  هایی همچون شعر دارد و فراگونة چنـدگویی نیـز دارای گونه گویی،گونه تک

 .بهترین گونة چندگویی است نثرگـویی و  دیگر از نظر باختین شعر بهترین نمونة تکبه عبارت .است

  .(231– 233: 1919نامور مطلق، : نک)

هـایی کــه بــه احیـای متقابـل       نظامی اسـت متشـکل از زبـان   زبان رمان درواقع، »معتقد است باختین 

پارچـة واحـد    توصیف و بررسی این زبـان بـه صـورت زبـان یـک      که پردازند ایدئولوژیک یکدیگر می

به نظر باختین سخن رمان را باید نـه همچـون کـالم ارتبـاطی مـورد       .(73: 1919)باختین، « ناممکن است

حکیمـی،  : نـک دهد. ) میمکالمه روی نگریست که در آن مبادله شناسان بل چون بافت پویایی نظر زبان

 شخصیّتنگری، موضع اجتماعی و ایدئولوژیک هر  ای جهان های مکالمه چراکه در رمان ،(155: 1992

ای  در نظـر او در رمـان مکالمـه   ( 95: 1913آلن، : نکآید. ) از راه واژگان و زبان است که به بیان درمی

 بینـی ویـژة خـود را دارد و آن را از راه گفتمـان خـاص     رمـان ایـده و جهـان   هـای   تهر یک از شخصـیّ 

نـک:  شـود. )  مـی های دیگـران شـنیده   هایی به موازات صدای کند و صدای راوی در چنین رمان میبیان 

 .(159: 1911عباسی و بالو، 

های مختلف  پذیرد تا دیدگاه های چند صدایی هیچ تالشی صورت نمی از نظر باختین در رمان

شوند و  ها با آگاهی نویسنده یکی نمی شخصیّتهای  آگاهی .دست شوندهای مختلف یک شخصیّت

باختین به نقش جامعه در گونه که بازگوشد از سوی دیگر همان حتی تابع دیدگاه نویسنده نیستند.

تواند  زبان به بهترین صورت می از نظر باختیناسـت. انسانی تأکید بـسیار داشـته شخصیّتگیری  شکل
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گفتار همیشه بـا گفتـار یـا گفتارهـای دیگـر در  چرا که ؛ایـن ویژگـی گفتگومنـدی را ظـاهر کند

 .(233: 1919نامور مطلق، : نک. )ارتبـاط اسـت

ی وحدت بخش راوی یا نویسنده در ها تحت انقیاد صدا یا آگاه شخصیّتآگاهی و ذهنیت 

 شود؛ می سایر صداها و آواهای حاضر در اثر آید، بلکه صدای نویسنده نیز صرفاً صدایی در کنار نمی

های مخالفی تعلق داشته باشند، با دیدگاه  که ممکن است به ایدئولوژیها شخصیّتدیدگاه  بدین ترتیب

مقدادی، : نک) .شوند اهمیتی یکسان برخوردارمیگیرند و همه از  نویسنده در یک سطح قرارمی

1991 :25). 

بندی سخن در رمان پرداخته که  به تقسیممسائل بوطیقای داستایوفسکی در بخشی از کتاب باختین   

 :استکردهبیانبندی را به صورت زیر  دیوید الج این تقسیم

 .گفتارمستقیم نویسنده .1

  .گفتار بازنمایی شده .2

 .گفتار دوسویه .9

ها رد  شخصیّتجا، مورد اول به صدای راوی در اثر اشاره دارد و مورد دوم به مکالماتی که بین این در

اما هیچ یک از این دو مورد، ویژگی رمان چندآوایی نیستند. از نظر باختین، تنها مورد  ،شوند و بدل می

چندواژگانی در اثر ایجاد است؛ چرا که از طریق گفتار دو سویه است که چندآوایی و چشمگیر سوم 

 .(25: 1991مقدادی، : نک) .شود می

وگویی که فکر و  کنند: گفت میهای خود استفاده گفتگو در داستاندوگونه نویسندگان نیز از 

نمایشی دارد و افکار،  ةهایی که گفتگوها  در آن بیشتر جنب کند و داستان میاندیشه را مستقیماً ارائه

کند و خواننده باید به حدس و گمان منظور  مییسنده را به طور غیرمستقیم بیانها و منظور نو اندیشه

نویسنده را طی گفتگو دریابد. اگر بخواهیم از تعابیر باختین در شیوه رویارویی با این دو گونه 

شود و  میاول صدای راوی بر فراز صداهای دیگر شنیده ةباید بگوییم در گون ،وگو استفاده کنیم گفت

در گونة دوم، صدای راوی در کنار صداهای دیگر به گوش مکالمه تنها در سطح مکالمه لفظی است... 

ای باختین ناظر بر  بدیهی است که منطق مکالمه .گیرد میرسد. جایی که دیالوگ بر مونولوگ پیشی می

اوی داستان چه نظر و یابدکه ر وگوهاست؛ یعنی جایی که خواننده آشکارا در نمی این گونه از گفت

چه منظور راوی بوده است با تأمل و درنگ به  به تعبیر دیگر، درك و تمییز آن ؛استای داشته عقیده

 .(155-152: 1911عباسی، بالو، : نکآید. ) دست می
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 عنصر گفتگو. 9

که در میان گفتن با هم و ردوبدل کردن عقاید و افکار است  وگو به معنای مکالمه و سخنگفت

 .گیرد میواحدی در هر اثر ادبی صورت شخصیّتتر، آزادانه در ذهن  ها یا به طور گسترده شخصیّت

: نکترین تمهید روایی نویسنده است. ) شود و اساسیاین عنصر یکی از عناصر مهم داستانی قلمداد می

   .(51: 1971صحرایی و دیگران، 

میرصادقی، : نکهماهنگی و همخوانی دارد. )های داستانی  شخصیّتت گفتگو معموالً با ذهنیّ

، به مبادله افکار و کند میرا معلوم شخصیّت( و خصوصیات جسمانی، روانی و اجتماعی 291: 1995

این عنصر از جمله ابزارهایی است  .(132:  1917لو،  نبی: نککند. ) میعقاید اشخاص داستانی کمک

ز دشوارترین فنون برد و خود از این منظر یکی ا میپردازی به کار  شخصیّتنویس در امر  که رمان

 .(539: 1913آلوت، :نکآید. ) میشمارداستان به

ای واضح دادن روابط بین اشخاص است و این روابط را به گونههمچنین گفتگو بهترین وسیله نشان

ه تحلیل و تبیین آل باید آنچنان قوی و موثر باشد که دیگر نیازی ب گذارد و در شکل ایده میبه نمایش

از نظر باختین کالمی وجود ندارد که از گوینده،  .(955: 1957یونسی، : نکاین روابط نباشد. )

: نکجدا باشد. ) ،دهد ها را به هم پیوند می اش با شنونده و از موقعیتی که هر سه آنموقعیت او و رابطه

 داند تنها در فرآیندی گفتگویی ممکن میگیری معنا را تنها و  باختین اساس شکل .(123: 1919باختین، 

گوی هیچ پرسشی  دانم که پاسخی به یک پرسش باشد. آنچه پاسخ من چیزی را معنا می»گوید:  و می

  .(122: 1999پوینده، ) «نیست، معنایی ندارد

نویسنده در خلق یک اثر داستانی، ایجاد پندار واقعیت در ذهن خواننده است؛ ة از آنجا که کار عمد

 ةبنابراین نویسنده با استفاد ؛های اثر امری است ضروری شخصیّتحیات و زندگی به  ةخشیدن مایب

تواند زمینه و بستر خلق  ها در اثر، می شخصیّتدرست از عنصر گفتگو به عنوان جزئی مهم در زندگی 

های داستان بکشاند. در این  شخصیّتاین واقعیت را فراهم نماید و خواننده را تا مرز همذات پنداری با 

از بین تمام صداهایی که در متن  ،کند های خاصی سعی می نویسنده معموالً از طریق تکنیکرویکرد 

 گوش خواننده برساند.های محوری را رساتر به شخصیّتوجود دارد صدای 

و  برخالف  عناصر دیگـر داسـتان، تـک بعـدی و مسـتقل نیسـت      این بدین معناست که عنصر گفتگو 

استفاده درست از ایـن عنصـر    ؛رو از این .دهد سایر ابزارها و عناصر داستانی را تحت شعاع خود قرار می

ــترش       ــگ را گس ــده، پیرن ــتن ش ــنده در م ــور نویس ــاهش حض ــک ک ــیباع ــه   م ــه را ب ــد و درونمای  ده



 11/بر پایة نظریة منطق مکالمة باختین بعد از ظهر آخر پاییز پردازی  داستان  بررسی کارکرد عنصر گفتگو در شخصیّت

 

: 1979، داد: نـک بـرد. )  مـی پـیش کند و عمل داستانی را به میها را معرفی شخصیّتگذارد و   مینمایش 

هـا، یعنـی خصوصـیت جسـمانی، روانـی و       شخصـیّت  ةعمـد  ةگفتگوها بـا بازنمـایی سـه خصیصـ    . (252

ای از  پـردازد و بـه داسـتان جلـوه     کترهای یک اثر میاوجودی کار شخصیّتاجتماعی به برجسته سازی 

 .بخشد حقیقت می

امکـان را بـرای نویسـنده    شـود، گفتگـو ایـن    میدیدی که برای یک داستان انتخاب ةدر هر نوع زاوی

. در واقـع از طریـق گفتگوهـای مـا بـین      کنـد هـای آن زاویـه دیـد را تـرمیم     آورد تا محـدودیت  پدیدمی

ی آگـاهی راوی   توانـد درحیطـه   های داستان است که اطالعاتی که بر اساس منطق داستان نمی شخصیّت

ها شده، وقـایعی را   شخصیّتشناخت  شود. گفتگوها به مثابه نوعی کنش، باعک بازنمایی و میبیانباشد، 

 سازد. که معطوف به نگاه راوی نیست، برای خواننده عینی می

چنانچه گفتگو در ذهن  ،گویی درونی است های گفتگو در داستان تک انواع شیوهیکی از 

فلکی، : نکگویند.) می« گویی تک»واحدی رخ دهد یا به طور یک جانبه ادا شود، به آن  شخصیّت

در  شخصیّت یها اندیشهاز طریق آن با خود است که  گفتن سخننوعی این شیوه از گفتگو  (22: 1912

های  دادن کشمکشنشان و نویسنده برای (191: 1911انوشه، : نک) شود. میترسیمتوصیف و ، داستان

 کند.  میها از آن استفادهشخصیّتدرونی 

ترتیب و توالی پیوسته  زمان، جای خود را به تراکم درهم تنیده خاطراتی در این شیوه از گفتگو        

که براساس میزان عمق تجربه  های داستان نه براساس تقدّم و تاخّر زمانی شخصیّتدهد که در ذهن  می

گویی درونی  تک .(9: 1919بیات، : نک) .اند آمیختهاند و گذشته، حال و آینده کامالً درهم یافتهنظام

های ذهن شخصیت را در خود بازتاب دهد و یا فقط افکار  تواند تمام احساسات، افکار و تدعی می

در هر صورت به کمک آن خواننده  .(939: 1919نیاز،  بی: نکمنطقی و ساختمند او را شامل شود. )

های شخصیت نسبت به محیط  تواند به طور غیرمستقیم در جریان افکار و احساسات و واکنش می

  .(939: 1919نیاز،  بی: نک. )کندهای او را دنبال  پیرامون خود قرارگیرد و مسیر اندیشه

 بعد از ظهر آخر پاییز خالصة. 2

خواندن نماز را   آموزان نحوه سوم دبستان، معلم کالس به دانشدر یک بعدازظهر پاییزی درکالس 

دهد. اصغر سپوریان یکی از شاگردان کالس، پسربچه فقیری است که به تازگی پدرش را  آموزش می

به سخنان معلم از توجه  س بیکند. او دلزده از کالس و در میاست و با مادرش زندگیداده دست از

شود  میمکلف ،توجهی توسط معلم توبیخ شده کند و به خاطر این بی مینگاهپنجره بیرون از کالس را 



 1979 پاییز، 22، شمارة سال هفتمداستانی، پژوهشنامة ادبیّات / فصلنامة 12

 

های  آلوده در حالی که از بچه ها نماز را به طور کامل و صحیح بخواند. اصغر ترس تا فردا جلو بچه

اما در ذهن خود  ،دهد میکند که به ادامه سخنان معلم گوش کند، وانمودمی می کالس احساس شرم

سن و  کند. خاطراتی از فصل تابستان و بازی با هم می و شیرین از زندگی خود را مرور خاطراتی تلخ

کارگر نانوا با او، کارگری سول رمش ةسفر به شاه عبدالعظیم، رابطها،  ساالن خود در پای کوره

صغر به های گذشته و حال در ذهن ا ها وحسرت با مرور این خاطرات رنج مادرش در خانه دیگران و...

 رسد. ها با پایان یافتن درس از سوی معلم به اتمام می شود. این تداعی میصورت نامنظم و سریع تداعی

  اصلی داستان شخصیّت. 2-7

ای است فقیر به نام اصغر سپوریان. وی یکی از  پسربچه زبعد از ظهر آخر پاییاصلی داستان  شخصیّت

 شود. یمشاگردان کالس سوم دبستان است که داستان در آن کالس روایت 

ذهن  پردازی از طریق جریان سیال شخصیّتپردازی اصغر در داستان به صورت  شخصیّتشیوة 

ه ئافکار به خواننده اراهای ذهنی و عواطف درونی خود را با مرور  کنش شخصیّتاست. در این شیوه 

و گیرد  قرارمی شخصیّتکند و خواننده به طور غیرمستقیم در جریان شعور خودآگاه و ناخودآگاه  می

که ذهن عواطف و احساسات را  را پیش از آن شخصیّتآگاه ة نویسنده ذهنیات عمیق و ماقبل الی

. در کنار این شیوه گاه نویسنده به جهت (95: 1911محمودی، : نک). کند میدرك ،کندسازماندهی

گیری از زاویه دید سوم شخص در مقام راوی داستان ظاهرشده و به طور مستقیم به شرح و تفسیر  بهره

پردازی در داستان از  شخصیّتپردازد. اما با این وجود همچنان وجه غالب  او می شخصیّترفتار و 

ها جزء  شخصیّتبندی  ستا دارد و از جهت طبقهی ایشخصیّتذهن است. اصغر  طریق جریان سیال

 ةشود لحظ روبرو می شخصیّتشود. اولین جایی که خواننده با این  های نوعی قلمداد می شخصیّت

از سوی نویسنده  شخصیّتتوبیخ وی توسط معلم کالس است. گزینش این نقطه آغازین برای معرفی 

کند. م را نیز نسبت به او حسسبب شده تا خواننده عالوه بر آشنایی با اصغر احساسی از حس ترحّ

شود. در آستانه روایت داستان  میاحساسی که در سیر تکاملی داستان با شناخت هرچه بیشتر او تقویت

 شود: وی توسط معلم اینگونه توبیخ می

بود مثل مجسمه هایش را برابر صورتش گرفتهطور که دستهماناما ناگهان حرفش را برید و »

شد. اصغر تو کوچه ، خیرهبودای دریده و پرخشم به جایی که اصغر سپوریان نشسته خشکش زد. لحظه

کرد و متوجه نگاه خشمناك معلم نبود... معلم با صدای خشکش فریادزد: آهای سپوریان  یمرا نگاه

ه تو میگم که فردا اینارو واسکردی؟ من  ست کجا بود؟ کجا را سیر میگوساله، آهای تخم سگ! حوا



 19/بر پایة نظریة منطق مکالمة باختین بعد از ظهر آخر پاییز پردازی  داستان  بررسی کارکرد عنصر گفتگو در شخصیّت

 

بینه که من دارم خودش می ،ردگردن خُ،که روز امتحانه مثل خر لنگ تو گل نمونی. خاك بر سر

 .(235: 1951)چوبک، « کنه...اون داره تو کوچه نیگا می ،خونمواسش یاسین می

نویسنده از سخنان تند و تحقیرآمیز برای خطاب قراردادن اصغر از سوی معلم پس از  ةاستفاد      

کیدی است بر وجه نامتعارف روابط موجود در کالس و أروح و سرد مکان داستان ت توصیف فضای بی

ی است که شخصیّتاصغر سپوریان  اصلی داستان در این محیط. شخصیّتترسیم جایگاه اصغر به عنوان 

ای  کرد. وی کودکی است فقیر و بدبخت با خاطرهزیادی را برای او در جامعه پیدا های مصداقتوان  می

های فراوانی را به صورت حسرت در درون خود دارد. او جویای  خورده که عقده مشوش و زخم

ای جز  محبت و توجه از سوی دیگران نسبت به خود است اما در تمامی روابط خود با دیگران بهره

ها و آرزوهای کودکانه که  ای است از حسرت است. او مجموعهنیاوردهناسزا و تجاوز به دست تحقیر و

 است.کشیدهها را در داستان به تصویرنویسنده به زیباترین شکل آن

کند و جریان سیال آگاهی ذهنش مثل سیلی یادهای مختلف زندگی او  اصغر همیشه با خود فکرمی      

وی هر لحظه به چیزی  .(531: 1952براهنی، : نکریزد. ) او فرومی دریای حافظةکند و در  میرا جمع

شود که  های ذهنی اصغر معلوم می . از تداعیکند اندیشد و افکار مختلفی را در ذهن خود مرورمی می

الن  سن و سا او به شدت از کالس درس متنفر است و همواره در فکر فرار از کالس است. او با هم

  ه خمیرگیر نانوایی است رابطهرسول ک کند و با فردی به نام مش میبست قمار ای بن وچهخود در ک

وی  کیدی است بر جایگاه و موقعیت حقیر و پست او.أنیز ت شخصیّتانتخاب نام اصغر برای این  .دارد

 شدة جامعه و هنجارهای اجتماعی درهای پذیرفته کودکی است هنجارگریز که در رویارویی با ارزش

برد و نسبت به باورهای تعلیمی جامعه حسی مملو از اکراه و عناد دارد.  سرمینوعی تعارض و چالش به

ی تلخ ها آمیز در برابر واقعیت های تعلیمی ندارد و با واکنشی اکراه او راهی جز فرار از مرکز این ارزش

به خودفریبی دست بزند و ترس کند تا  برد. رویکردی که او را وادارمی میپردازی پناه زندگی به خیال

پردازی در  شخصیّتی  گیری از این شیوه بهره کند.درونی خود را با ساختن دنیایی خیالی محو و پنهان

اثر و خلق بستر آشنایی خواننده داستان با دنیای سراسر رنج اصغر از طریق حدیک نفس وی، حس 

 کند. میتقویت شخصیّتپنداری خواننده را نسبت به این  همذات
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 پردازي داستان  شخصیّتکارکرد عنصر گفتگو در . 2-4

گویی  گویی درونی است. در این اثر سه مورد تک وجه غالب عنصر گفتگو در این داستان با تک

اصلی  شخصیّتها توسط  گویی شود. تک درونی و یک مورد دیالوگ و گفتگوی مستقیم مشاهده می

 است. داستان و گفتگوی مستقیم بین معلم کالس و اصغر سپوریان ارائه شده
 گفتگوی بیرونی و مستقیم. 1

 مونولوگ تکرارشونده .2

در رکعت دوم » شود: گونه شروع میداستان پس از فضاسازی توسط نویسنده در نقطه آغازین خود این

ربنا »خوانیم:  داریم و این دعا را می مینگاه ره دو کف دست را برابر صورتپس از خواندن حمد و سو
گویند قنوت. به غیر از این باز هم  این عمل را بهش می« الحسنه ةآتنا فی الدنیا حسنه و فی االخر 

ربنا اغفرلنا ذنوبنا واسرفنا فی امرنا و ثبت اقدامنا و »دعاهای دیگه هس که مردم میخونن. یکیش هم اینه: 
بگیرید کافیه. دکه تو کتابتون نوشته یاخواد اینو یاد بگیرین. همون شما نمی «فرینانصرنا علی القوم الکا

 .(232: 1951)چوبک، « بعد به قرار رکعت اول رکوع و سجود...

گیری عمل داستانی و همگام با  این صداها تا پایان داستان در اثر حضور دارد و همزمان با شکل      

یابد و در نهایت هم، داستان با آخرین کلمات معلم  میستان ادامهاصلی دا شخصیّتهای ذهنی  تداعی

کند. به واقع تکرار این صدا در طول داستان بین  خاتمه پیدامی ،خواند های نماز را می که آخرین آیه

کند و ریتم روایت را به شکلی منسجم به حالت اولیه خود  گسست ایجادمی شخصیّتهای ذهنی  تداعی

 گرداند. بازمی

: نـک ) ،دانـد  گویه مـی  هایی تک های مبتنی بر تقابل دوگانی را نظام باختین همه نظامکه  با وجود آن      

حضور این صدا در سراسر داستان نشان از خلق یک داستان چندآوایی است  اما ،(99: 1915مکاریک، 

دارد اما جریان مـوازی  زمینه روایت اثر ایستاده و حضور لف در مقام راوی داستان در پسؤهرچند که م

این صدا همگام با حضور راوی برای انسجام دادن به روایت اساسی وکلـی اثـر نشـان از عـدم تسـلط و      

انقیاد صدا و آگاهی راوی و نویسنده بر صداهای داستان و عدم حضور راوی به عنوان آوای مقتـدر در  

حـد نیسـتند، بلکـه ایـن صـداها از      این صـداهای گونـاگون مربــوط بــه صـداهای وا    زیرا ،داستان است

ـــستقل  ـــاوت و م ـــدیگر متف ـــد یک ــیت  و  ان ــداهای شخص ــوازات ص ــه م ــدای راوی ب ــتان   ص ــای داس  ه

 .(29: 1913آلن، : نک)شود نه بر فراز آن.  میشنیده
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برد. معلم در حال  میز داستان به موضوع درس و کالس پیخواننده به مدد این صدا در آغا      

پس از شنیدن این صدا در داستان اولین گفتگو به صورت  آموزان است. نماز به دانشآموزش دادن 

 شود. میهئدیالوگ و گفتگوی بیرونی و مستقیم ارا

 الف -7جدول 
گوینده 

 سخن

نوع 

 گفتگو

لحن و 

 زبان

کارکرد در  کارکرد در داستان

 پردازي شخصیّت

 مضمون

)بار معنایی 

واژگانی و 

 خاطرات(

 ویژگی

تعلیمی  مونولوگ معلم

 و رسمی

ایجاد انسجام در پیرنگ و بخشیدن 

آهنگ به ریتم روایت داستان  ضرب

ترسیم فضای  در مسیر تکامل اثر،

کالس، خلق موقعیت یکنواخت در 

داستان، معرفی جایگاه معلم به 

عنوان یک موقعیت برتر و متکلم 

 در طول داستان

معلم در این  ---

گفتگو به آموزش 

درس تعلیمات 

 پردازد دینی می

 مرکزگرا

 

 گفتگوي مستقیم معلم .2-4-7

ولین و تنها گفتگو به صورت دیالوگ و گفتگوی بیرونی و مستقیم در ا: شماتت و توهین به اصغر

ه عدم توجه اصغر سپوریان به دادن متوجّ معلم کالس در خالل درس شود. ه میئداستان توسط معلم ارا

آهای سپوریان گوساله! » زند:  با شماتت و عصبانیت خطاب به او فریاد می یشود. از این رو درس می

گم که فردا که روز ه تو میکردی؟ من اینارو واسآهای تخم سگ! حواست کجا بود؟ کجا رو سیرمی

خونم اون داره تو  بینه که من دارم واسش یاسین می امتحانه مثل خر لنگ تو گل نمونی... خودش می

کردن. آره؟  کنه. تو کوچه چی بود که از کالم خدا باالتر بود؟ به نظرم فیل هوا می کوچه نیگاه می

و ببین مثل کناسا میمونه. امسال خوب رفتی کالس چهارم. آره تو بمیری، فردا میای این جلو ر ریختش

 .(235: 1951)چوبک، «  یه نماز از سر تا ته میخونی...

ترسیم فضای حاکم بر کالس، مخاطب را در آغاز داستان با آمیز در کنار  این گفتگوی شماتت      

کند و با تبیین فضای نامتعارف در کالس بستر رویارویی  میگیری و خلق عمل داستانی مواجه کلش

سازد. معلم کالس در این گفتگو  میهای بعدی داستان را فراهم ها و واکنش خواننده با حوادث و کنش

او نسبت به اصغر موضع قدرت  دهندة است که نشانکارگرفتهای را به کنندهآمیز و تحقیر واژگانی توهین
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گیری از زبان در یک متن ادبی دو نیرو در حال  نگاه باختین به هنگام بهرهسپوریان است. از 

تاثیرگذاری هستند. نیروی مرکزگریز و نیروی مرکزگرا. نیروهای مرکزگرا تمایل دارند که همه چیز 

قطه کانونی بکشانند و نیروی مرکزگریز تمایل دارد که همه چیز را از یک نقطه را به سمت یک ن

طبق این تعریف این گفتگو  .(119: 1919زاده،  غالمحسین: نککانونی در جهات مختلف بپراکند. )

به عنوان نظامی از یک زبان رسمی که در آن اعمال قدرت و تمرکزگرایی از سوی معلم کالس به 

آوایی در تقابل گفتمان دگرآوا  صدا یا گفتمان تک شود، در حیطه زبان تک یرسمیت شناخته م

 نشاند. شود و گوینده را در حیطه قدرت می تعریف می

داستان  شدن، پرخاشگری و سلطه بر فضا و محیط دارد. نویسنده ی که حق توبیخ، عصبانیشخصیّت     

را توصیف نموده با تاکید بر حرکات دست  در چند خط ناراحتی و خشم وی قبل از ارائه سخنان معلم

را به طور معلم و تصویرسازی بازی معلم با خط کش میان انگشتانش، این خشم و ناراحتی  ةو فرم چهر

بود مثل مجسمه هایش را برابر صورتش گرفتهطورکه دستهمان»سازد.  میتر عینی و ملموس برجسته

آهستگی  اصغر سپوریان نشسته بود خیره شد... به ای دریده و پرخشم به جایی که زد. لحظهخشکش

کش را بدون کمک دست دیگر از الی  هایش را از برابر صورتش پایین انداخت و خطدست

 .(235: 1951)چوبک، « آورد و محکم میان کف دستش گرفتانگشتانش بیرون

اصغر سپوریان و معرفی او به  شخصیّتثر در پرداخت اولیه ؤای م لفهؤاین گفتگوی تحقیرآمیز م      

کند.  میخواننده است و به شکلی قدرتمند در چند عبارت کوتاه موقعیت اصغر سپوریان را ترسیم

آمیز و ناسزاگونه است که به  این دیالوگ جمالت کوتاه و سریع و عباراتی توهین ةشاخصه بارز و عمد

زبان کند.  میسپوریان در داستان کمکی اصغر  رهمظلوم و بیچا شخصیّتنمودن هرچه بهتر ترسیم

است. تفاوت آن شده بیانبا نثر روایی داستان هیچ تفاوتی ندارد و گفتگو با همان ساختار زبانی گفتگو 

است. معلم پس از بیان سخنان تند خود به اصغر های مورد استفاده تنها در ریتم ادای عبارات و نوع واژه

کرده ر درحالی که کمی از خشم او فروکشسوزد و این با وی می مظلوم او دلش برای ةبا دیدن چهر

زنم تو سرت که مخت از اگه یک بار دیگه ببینم حواست به درس نیس، همچین می»گوید:  است، می

با این حرف معلم تنها گفتگوی مستقیم . (231:  1951)چوبک، « رد!دماغت بجّه بیرون. جونورگردن خُ

 رسد. داستان به پایان می
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 ب -7جدول 
گوینده 

 سخن

نوع 

 گفتگو

لحن و 

 زبان

کارکرد در  کارکرد در داستان

 پردازي شخصیّت

مضمون)بار معنایی 

 واژگانی و خاطرات(

 ویژگی

گفتگوی  معلم

 مستقیم

بار و  شماتت

 آمیز توهین

ترسیم موقعیت معلم در 

کالس، ایجاد زمینه برای 

خلق عمل داستانی، ترسیم 

در موقعیت و شرایط اصغر 

معرفی وی به  ،کالس

خواننده، ایجاد زمینه 

های  گیری کنش شکل

اصلی در ادامه  شخصیّت

داستان، تبیین فضای 

 نامتعارف کالس

پردازی  شخصیّت

اولیه اصغر در 

داستان، ترسیم 

موقعیت متزلزل و 

پذیر اصغر در  آسیب

 کالس

این گفتگو دربردارنده 

آمیز،  واژگانی توهین

تحقیرکننده و نیز 

ردار از کلمات برخو

 رکیک است

 مرکزگرا

 ذهن گویی درونی و جریان سیال تک. 2-4-4

 گویی درونی اصغر تک . 2-4-4-7

بعد از اتمام سخن معلم، نویسنده داستان با ورود ذهن اصغر سپوریان احساسات و افکار او را بخش اول: 

داستان را بدین شیوه در  ةکند و ادام ذهن در داستان بازگومی گویی درونی و جریان سیال تک ةبه شیو

در حالی که از رفتار و سخنان معلم گیرد. اصغر سپوریان  میکنار روایت راوی دانای کل پیش

افکار و  ةپروراند. نویسنده با ارائ افکاری را در ذهن میکند و  میتخیل ، شروع بهزده است خجالت

گویی اطالعاتی اولیه  کند. در این تک گویی درونی داستان را در اثر بازگومی های او اولین تک اندیشه

گرفته و رنج و ناراحتی او از این در مورد زندگی اصغر، حس حقارت و تحقیری که در وجودش جای

ذهن معلم کالس بعد از توبیخ شود. اطالعاتی که پیش از این راوی داستان با ورود به  ه میئبرخورد ارا

ای فقیر است و  که اصغر از خانواده اطالعاتی مانند این است.دادهنشاناصغر به طور مستقیم در داستان 

شان را  داده و مادرش از طریق رختشوئی برای مردم، خرج و مخارج خودپدرش را به تازگی ازدست

پردازی اصغر  شخصیّتان این اطالعات به تکمیل گویی درونی در ادامه بی کند. اما این تک میمینأت

نماید و  میس در برابر دیدگان خواننده ترسیموی را به طور زنده و ملمو شخصیّتسپوریان پرداخته، 

 سازد.  میتر این اطالعات را کامل

 آغاز« کرد اصغر پیش خودش خیالی می»گویی درونی را با عبارت  این تکة نویسنده داستان ارائ      

کجی میکنه، همه دیدن  اگه راس میگی یه چیزی به این فریدون بگو. اونا! داره به من دهن» کند: می
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ای خدا کاشکی من به جای این فریدون بودم. اون که   کجی کرد مگه من اونو چیکارش کردم. دهن

با خرما و شه. شیرین پلوای چرب شون سوار میده و تو اتولشون بهش درس میهره خونآقا معلم می

بود و آورد خوردیم که یه گردن روز ننه جونم تو دستمالش کرده خوره. مثه اونی که اونمغز بادوم می

اون تاجره که زنش مرده  نةمرغم توش بود. از اون خورشت قورمه سبزیای چرب که اون شبی که خو

بادیه شو  ،ننه جونم یواشکی پاشد رفت خونه ،خوردیم ی همخوردیم... و وقت ،دادخرج می ،بود

زدن و دس منم الی در کوچه موند تا آخرش کردن وکتکشاورداشت آورد که آجانا باهاش دعو

 (.211:  1951)چوبک، « فرداش جای ناهار خوردیم .بردیم خونه ،بادیه رو نصفه کردن

آموز  فریدون، دانش شخصیّتگویی درونی، اصغر سپوریان به معرفی  در قسمت اول این تک      

پردازد و در نگاهی کودکانه خود را با این  مخالف و ضد ارزشی داستان می شخصیّتمتمول کالس و 

اصلی کشمکش و  شخصیّتکه با  فرعی داستان است شخصیّتکند. فریدون  میمقایسه شخصیّت

بیان احساسات درونی وی  معاندتی کودکانه دارد. این معاندت از طریق مرور افکار اصغر سپوریان و

گوی درونی توسط  این تک پردازی فریدون قبل از ارائة شخصیّتشود. البته  در داستان آشکار می

شود. از این  گویی کامل می است و سپس به وسیله این تکگرفتهنویسنده به صورت مستقیم صورت

و به زندگی او حسرت شود که اصغر سپوریان نسبت به او احساس غبن دارد  میگویی مشخص تک

تر نمودن فقر  فریدون در مقابل اصغرسپوریان سعی در پررنگ شخصیّتخورد. نویسنده با قرار دادن  می

 اصغر در داستان دارد. 

ها و درد و رنج کودکی فقیر  ترسیم حقارت بعد از ظهر آخر پاییزجاکه درونمایه داستان از آن      

رو نویسنده  ازاین .کشد آمیز اجتماعی را به تصویرمی و تبعیضاست و از طریق آن روابط نامتعارف 

 شخصیّتآلود این فرصت را برای  برای ایجاد ارتباط شفاف میان خواننده داستان با این دنیای رنج

ذهن  دهد و از طریق جریان سیالهای ذهنی خود را در اثر ارائه است تا تداعینمودهاصلی داستان فراهم

انتخاب این رویکرد روایتی عالوه  های درونی خود را برای خواننده آشکارکند. وحقارتها  آشفتگی

اصلی داستان و همگام نمودن او با این فضای سراسر  شخصیّتپنداری خواننده با  بر ایجاد حس همذات

های کلیدی همگام با تغییر روند حرکت  دهد که در موقعیت به نویسنده این امکان را می آلود رنج

روایت اثر و جابجایی موضع ارائه اطالعات در داستان، تحرك و پویایی را به ریتم روایتی داستان 

تر به پیش  ارتباطی مناسب میان خواننده و داستان، روایت اثر را قدرتمند ةتزریق نماید و با ایجاد زمین

 ببرد. 
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مورد زندگی اصغر 
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ایجاد حس 

پنداری در  همذات

 مخاطب

 تكرارشوندهمونولوگ  .2-4-4-4

گویی درونی در داستان و بیان احساس اصغر سپوریان نسبت به فریدون  پس از ارائه این قسمت از تک

و بعد از سجده » دهد. شود که یک بخش از نماز را آموزش می بار دیگر صدای معلم کالس شنیده می

کنه. خدا و رسولش تجدید میشو به خوانند. تشهد یعنی آدم ایمان و یگانگی نشینند و تشهد می دوم می

گویی درونی  این صدا در میان تک. (211 :)همان« اشهد ان ال اله اهلل وحده الشریک لهتشهد این است، 

اصلی داستان، خواننده را به جریان  شخصیّتهای ذهنی  اصغر وقفه ایجاد کرده با شکستن تداعی

گویی درونی اصغر یا  رو شدن با دومین تکبی روای کوتاه او را برا داستانی بازگردانده با ایجاد فاصله

های  گویی شدن صدای معلم در میان تک به واقع شنیده سازد.میگویی درونی وی آماده بخش دوم تک

های ذهنی اصغر  آموزان و ایجاد گسست میان تداعی درونی اصغر سپوریان با آموزش نماز به دانش

در مسیر حرکت داستانی  شخصیّتندگی افکار این شگردی است که نویسنده از طریق آن به پراک

بخشد و با ایجاد تداوم و تسلسل در جریان روایت داستان و پیوند میان دنیای ذهنی  انسجام و نظم می

نماید و به حرکت  میکلی داستان را خلق مند از چارچوب اصغر و فضای خارج از ذهن او کلیتی نظام

بخشد. صدای معلم چونان صدای ضربان نبض حیات روایت  ی میداستان نظم و ترتیبی فارغ از حواش

ل نظیر معلم گفت و از شگردهای مرسوم و عالیم نقل قو»داستان است که نویسنده هنگام اشاره به آن 

های تودرتو  گذاری و مرجع ضمایر در عبارتاست. حتی عالیم سجاوندی، نقطهنکردهگیومه استفاده
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« خوانیم ما سخنان معلم وجریان ذهن اصغر را در امتداد هم و بالواسطه میاست و نشدهبه دقت رعایت

استفاده از این شیوه باعک شده این سخنان به شکلی طبیعی در بطن روایت داستان . (59: 1995)بهارلو، 

 سو با جریان روایتی و نثر داستان، تفکیک آن از کل ساختار نثر اثر گنجانده شود و با ایجاد روایتی هم

 توسط مخاطب غیرممکن شود. 

 گویی درونی اصغر تک .2-4-4-9

های ذهنی خود را پیش  پس از شنیده شدن صدای معلم بار دیگر اصغر سپوریان تداعیبخش دوم: 

بعدم که اومدیم خونه رفتیم » .کند بازگومیافکار خود را در داستان  ةگویی درونی ادام گرفته با تک

ها لیس پس  چقدر پای کوره .خوبه! گور پدر مدرسه هم کردنکردیم... تابستون چه بگیری بازی قلعه

اون روز چقده علی یه چش «. و اشهد ان محمدًا عبده و رسوله»کردیم قاب بازی ،کردیملیس بازی

چقده  ،چقدر بز آورد ،همش یه خر و دوجیک آورد ،همش یه خر و دوبوك آورد ،سیلک آورد

اللهم صل . »کنیم یشد بریم واسه خودمون بازکاشکی حاالم می ،سرش گذاشته رسول سر ب مش

تابسون چه خوبه چقدر   .دس علی مظلوم و تقی سگ دس نگاه کنیم بریم رو «علی محمد و آل محمد

خیزند و رکعت سوم را شروع پس از تشهد بر می و. »پشت ابن بابوبه .یمعظ رسول رفتیم شابدول با مش

رسول. چرا  تو باغ سراج الملک نون و کباب با ماس خوردیم با مش ،دههتو اون برج گن«. کنید می

کنه؟ رسول منو چیکارم می ده؟ مگه مشسرکوفتم می ،بینه گن بده؟ چرا هر وقت تقی منو میمردم می

 ،شم که بیائیم شهروخت بعدم عصری که تو ماشین دودی سوار می اون ،کشهنازم می ،کنهماچم می

های ذهنی احساسات اصغر نسبت به  این تداعی. (212 -211: 1951)چوبک، « ده...زارم بهم می پنج

وی و خواسته و آرزوهای او که پیش  شخصیّتمدرسه و محیط پیرامون خود آشکار شده، وجه پنهان 

گویی عنصر  شود. این تک میبازگو ،استشدهاز این به شکلی کامالً موجز توسط راوی در داستان بیان

اصلی داستان است که خصایص و عالیق او را برای مخاطب  شخصیّتثری در پرداخت مؤ

کردن یک فصل از تابستان کند. مانند سپری او را برای خواننده آشکارمی ةبازگوکرده، بخشی از گذشت

 رسول.  اش با مش و ارتباط او با افراد محله و رابطه

رسول آشنا  خصوص مشبه های فرعی اثر  صیّتشخها خواننده همچنین با  گویی در این تک      

گونه که از این  کند. آن او با اصغر را بازگو می به مدد این تداعی ذهنی رابطةشود و نویسنده  می

د. وی رداانواست و به شغل خمیرگیری اشتغالرسول شاگرد ن مش ،شود میگویی مشخص تک

از نظر اصغر  ،دارد هکه با اصغر رابط برد و با وجود آن یبابویه م ها اصغر را به شاه عبدالعظم و ابن تابستان
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کنند. اصغر از این جهت  میرابطه اصغر را مسخره نفردی مهربان و بامحبت است. دیگران به خاطر ای

اصلی داستان آدمی قلچماق و پر  شخصیّت ةرسول طبق گفت کند. مش احساس نارضایتی وحقارت می

گاه  کند. از این جهت او تکیهتنبیه ،زنند که پشت سر او حرف میتواند کسانی را  زور است که می

اصلی  شخصیّتگویی همچنین اطالعاتی در مورد زندگی  ذهنی محکمی برای اصغر است. این تک

گویی خواننده  پردازی وی در داستان نقش موثری دارد. در این تک شخصیّتدهد و در  یمداستان ارائه

صغر سپوریان از گیرد و از انزجار ا قرارمی شخصیّتطور غیرمستقیم در جریان شعور آگاه و ناآگاه  به

داستان هنگام بیان اندیشه و افکار وی  ةشود. نویسند میکالس درس و اندیشة فرار از آن آگاه

ای از  و سخنان او را تنها با کمک زبانی متفاوت و محاوره کند میوی خوددارینویسی برای  ازگویه

 .نماید می نثر داستان تفکیک
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 ذهن اصغر جریان سیال. 2-4-4-2

ن او در ادامه بیان افکار وی در داستا شخصیّتگویی درونی اصغر و معرفی  تک ةنویسنده پس از ارای

اصلی داستان،  شخصیّتهای ذهنیت  به مدد تداعی ،دادهذهن را دستمایة کارخود قرار شیوة جریان سیال

پردازی، خواننده را  شخصیّت گیری از این شیوة و از طریق بهرهکند  وی را کامل می شخصیّتپردازش 

کشاند. در این رویکرد نویسنده به شکل غیرمستقیم گذشته او را از طریق  می به دنیای درونی اصغر

زعبارت گیری از این شیوه در داستان با استفاده ا کند. نویسنده هنگام بهره های ذهنی او، عینی می تداعی

وارد ذهن او شده، زمینه و بستر بازگویی خیاالت و افکار او را در « اصغر پیش خودش خیال کرد...»

 نماید. داستان فراهم می

او از طریق نثری  شود و افکار گسسته و پراکندة و میذهن اصغر بازگ صفحه جریان سیال سه در      

 سه گیرد. در پایان این خوانش خواننده قرارمیساده و زبانی تقریباً متفاوت و کودکانه در معرض 
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صفحه نویسنده از ذهن اصغر خارج شده با توضیحاتی مستقیم، بسط وگسترش درونمایه اثر را 

درپی اما بدون انسجام و تقدم و تأخر منطقی به اتفاقات وحوادث  گیرد. اصغر به طور پیوسته و پی می پی

کند و در اندك زمانی  میطرات گوناگونی را مرورهمواره خا کند. ذهن او زندگی خود فکرمی

دهد. ذهن او هر بار روی یک خاطره متمرکز  اطالعات وسیع اما نامنظمی را در اختیار خواننده قرارمی

قبلی  ةکند و آن را جانشین خاطر میای دیگر را دنبال شود و پیش از به سامان رساندن آن، خاطره می

رود. از این طریق خواننده با موجی از  ای دیگر می ای به خاطره اطرهسازد و به همین ترتیب از خ می

شود و هربار نیز این مرورخاطرات با سخنان معلم قطع  خاطرات وحوادث گذشته زندگی اصغر آشنا می

شود. به واقع اصغر سپوریان هنگام رویارویی با رنج  میگرفتهسرای کوتاه از بار دیگر پس از وقفه ،شده

یابد و با  ها نمی خارجی راه نجاتی جز پناه آوردن به خاطرات شیرین برای مقابله با این رنج و فشارهای

خاطرات خود  بریدن از زمان جاری حاکم بر فضای کالس رهایی از اسارت تحمیلی را در مرور

ادث سریع از زندگی خود، خواننده را با حو کند و از این طریق با بیان خاطراتی پراکنده و میتجربه

کند. نویسنده با خلق این تکنیک این اختیار را به  میهای کنونی خود آشنا رفتار و کنش تاثیرگذار بر

گیرد و با دستطور مستقیم به  خود را به شخصیّتدهد تا روند بخشی از پرداخت  اصلی می شخصیّت

ه نماید. استفاده از این شیوه سبب واسطه اطالعاتی را در داستان ارائ ذهن بی کمک عنصر جریان سیال

پردازی و معرفی اصغر اختصاص نیابد بلکه همگام با معرفی  شخصیّتبه  فقطشده است تا حجم داستان 

، حوادث موجود در داستان، فضای روایت اثر  شخصیّتخواننده با علت بروز رفتارهای این  شخصیّت

گویی در پرداخت دو عنصر محوری  لی این تکو همچنین تم و درونمایه داستان آشنا شود. به طورک

ها  در پرداخت آن نویسندهبه و درونمایه داستان در کانون تمرکز روایت اثر موثر واقع شده  شخصیّت
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 گیرينتیجه. 2
یسنده در کاربرد عنصر گفتگو دو شیوه گفتگوی بیرونی و مستقیم و نوبعدازظهر آخر پاییز در داستان 

، گفتگوی مونولوگذهن را دستمایه خود قرارداده و از طریق الگوی  گویی درونی و جریان سیال تک
به عنوان عناصر گفتگویی داستان به پرداخت دیگر عناصر  شخصیّتگویی درونی  مستقیم و تک

گویی درونی بیشترین کارکرد را  که در این میان تک پردازد میاصلی اثر  شخصیّت به ویژه داستانی
 بیان دارد. تنها گفتگوی موجود در داستان به صورت دیالوگ و گفتگوی بیرونی و مستقیم توسط معلم

   شود. می
در داستان مونولوگ به عنوان تنها صدای قالب در داستان از سوی معلم و از ابتدای روایت داستان   

آهنگ به ریتم  ایجاد انسجام در پیرنگ و بخشیدن ضربست و با مرکزگراشود. این گفتگو  شنیده می
ر اثر،  نواخت و سرد د روایت داستان در مسیر تکامل اثر، ترسیم فضای کالس و ایجاد موقعیتی یک

گیری روایت  شکل ةت برتر و متکلم در طول داستان زمینمعرفی جایگاه معلم به عنوان یک موقعیّ
 پردازی قهرمان داستان ندارد.  شخصیّتنماید. این عنصر نقشی در داستانی را فراهم می

، گفتگوی مستقیم توسط معلم به ترسیم موقعیت و موضع قدرت معلم درکالسة با ارائ نویسنده  
اصلی داستان در کالس و معرفی وی به  شخصیّتفضاسازی عمل داستانی، ترسیم موقعیت و شرایط 

اصلی در ادامه داستان، تبیین فضای  شخصیّتهای  گیری کنش ایجاد زمینه برای شکل خواننده،
فی آمیز دارد با معر بار و توهینزند. این گفتگو که لحنی شماتتمی نامتعارف موجود در کالس دست

پردازی  شخصیّتپذیر وی برای خواننده کارکرد مهمی در  اولیه اصغر و ترسیم موقعیت متزلزل وآسیب
 .آغازین قهرمان اثر دارد

پربسامدترین جلوه گفتگو در داستان است که نقش مهمی  های درونی اصغر سپوریان گویی تک   
پرداز دارد و همچنین به معرفی دو  پذیر و خیال در ارایه اطالعات در مورد وی به عنوان فردی ضربه

توان  گویی می پردازد. از کارکردهای دیگر این تک می رسول و فریدون ؛ مشفرعی داستان شخصیّت
سازی درونمایه داستان، تبیین حس انزجار اصغر از کالس و  جستهبه بیان عالیق و خصایص اصغر، بر

کرد. لحن این گفتگوها به صورت عامیانه و کودکانه است و با ترسیم گاه ذهنی اصغر اشاره معرفی تکیه
پردازی داستان ایفا شخصیّتاصلی داستان، کارکرد موثری در  شخصیّتحس غبن و حقارت در درون 

بستر آشنایی خواننده با دنیای سراسر رنج اصغر را پنداری در مخاطب  همذات کند و با ایجاد حس می
شده در داستان درونمایه و تم به عنوان آخرین عنصر گفتگوی ارائه ذهن جریان سیال سازد. فراهم می

ها های رفتاری وی در برابر رنج کرده با بیان  حوادث زندگی اصغر به ترسیم علت واکنشاثر را معرفی
 پردازد. فشارهای وارده بر او میو 
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