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  چندصدايي و چندشخصيتي در رمان پسامدرن ايران
  1از ابوتراب خسروي كاتبان اسفاربا نگاهي به رمان 

  *محسن نوبخت

  چكيده
هـا    از ابوتراب خسروي، به اعتبار حضور صداهاي چندگانـة شخصـيت   كاتبان اسفار

اسـت كـه    چندصـدايي اصـطالحي   . شـود  هم، متني چندصدايي تلقي مـي  هم و در با
هـا،   ي از آن اسـتفاده كـرد، كـه، در آن   فسـك يداستا يهـا   رمـان باختين براي اشاره به 

هـاي پيشـامدرن، راوي     اندر رمـ . پردازند  با هم مي اي به مكالمه ها به گونه  شخصيت
هـا    اي را بـه شخصـيت    گونه ابراز عقيده  گويندة مسلط در كل متن بود كه اجازة هيچ

رود و برابـري قـدرت     در دورة مدرن، اين تسـلط كامـل راوي از بـين مـي    . داد  نمي
  . ها و راوي را در بيان عقايدشان شاهديم  شخصيت

هـا در مـتن بـدل      قالل كامل شخصيتاست حال در دورة پسامدرن، اين برابري به
بـه  . كننـد   نويسـندة رمـان نافرمـاني مـي    / ها حتـي گـاه از راوي    شود و شخصيت مي
شود و، از طريق چندصدايي، سرشت  ترتيب، متن شاهد حضور آواهاي متعدد مي اين

است كـه چندصـدايي    حال سؤال اين . نماياند  متكثرگونة فضاي پسامدرنيستي را مي
بر اين اساس، در اين مقاله، تأكيد . يابد  يا، به عبارتي، متنيت مي  تن تجسمچگونه در م

بنـابراين، بـا بررسـي تركيـب و     . ست ها ها در زبان آن  روي بازتاب ذهنيت شخصيت
يـك   هـا در ذهـن     ها و نيز حضـور ديگـر شخصـيت     رقابت انواع متفاوت شخصيت

شده و تـأثير آن در ايجـاد     گيري  سازي درونه  گيري كانوني  شخصيت، چگونگي شكل
اي كـه در بخـش    هاي نمونـه   با توجه به متن. چندصدايي متن نشان داده خواهد شد

سـازهاي   حضـور كـانوني    كـه بل ، ما نه تغيير مدام زاوية ديدهها آورده شد تحليل داده
ايـن  . كنـد  هـاي ديگـر را در خـود جمـع مـي      شـونده   كانوني چندگانه را شاهديم كه
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هنگام  ،بنابراين. ساز كانوني ديگرِ و گاهي خود اند  يها گاهي افراد ديگر شونده كانوني
شخص را  شخص و سوم هاي اول چندگانه، ضمير سازِ  بازگويي مطالب از زبان كانوني

عيني و  خود :دور كار مي ساز براي اشاره به خود به كانوني بينيم كه از جانب خود مي
صـداهاي متفـاوت تـأثير     ،ترتيب بدين. »او«و » من«هاي  ضمير ، يعنياش ذهني خود

حاصل از اين  يِشخصيت  چندة واسط  به ،د و متننبخش زباني خود را در متن تجسم مي
  .سازد بودن خود را متجلي مي خودهاي متفاوت، چندصدايي

  .، ابوتراب خسرويكاتبان اسفارپسامدرنيسم، چندصدايي، چندشخصيتي،  :ها كليدواژه
  

  مقدمه. 1
 در ،گر ادبيات و فيلسوف زبـان  پرداز، پژوهش نظريه ،(Bakhtin) ميخائيل ميخائيلويچ باختين

ــاي داستايفســكيئمســا ،1929 ــام و را منتشــر و در آن منطــق گفــت ل بوطيق ــا ن گــويي ب
ستايد، به اين دليل كـه   باختين در اين كتاب داستايفسكي را مي. كردمعرفي را » صدايي  چند«

اي كه ميـان   مكالمه .گون كشاند   لمهويسي را دگرگون كرد و آن را به ساخت مكان  سنت رمان
باعـث بـروز و ظهـور عقايـد      و گيـرد  راوي صورت مـي / هاي داستان و نويسنده شخصيت

صـداهاي   شـدنِ  منطقي كه با ايجاد فضايي براي شنيده ؛دشو گوناگون و گاه متضاد با هم مي
صـدايي در مـتن     و تولد فضـاي چنـد   ـ آوايي  تك ـ صدارفتن تسلط يك  ديگر باعث از بين

گونـه    آورد كـه اجـازة هـيچ    او در مقابل رمان داستايفسكي، از تولستوي مثـال مـي  . شود مي
 است از آنِِ  شنيدن صدايي  دهد و تنها صداي قابل ها نمي)ايدئولوژي(به شخصيت  اي تجلّي

  .راوي/ نويسنده
تـر، منطـق    بـه عبـارت دقيـق    ،صدايي را مكالمه يـا   باختين عنصر اصلي اين فضاي چند

ها در  اين. تنهايي ظهور يابد هيچ نوشته، عقيده و موضوعي نيست كه به. داند گويي ميو گفت
اي ديگر، در مكالمه بـا   در ارتباط با عقيده. يابند است كه قدرت وجود مي  ديگريارتباط با 

شـده باشـد و ايـن اسـاس يـك منطـق        تر هـم گفتـه    بسا پيش موضوع و متني ديگر كه چه
ترتيـب فضـايي بينـامتني بـين متـون        بـدين . ارتباط و مكالمه با ديگري: است  گويي  و  گفت
ـ اي   باختين خاستگاه چنـين عقيـده   .شود شده كه باعث سيالن معنا در طول تاريخ مي ايجاد
اي را ممكن  چنين پديدهاست كه بالش   براي او رمان ژانري. بيند را در رمان مي ـصدايي  چند
رفتن تسـلط و جبـر    بين لحاظ تاريخي ظهور پديدة رمان همراه بوده با از  سازد چراكه به مي

باختين رمـان را   ،از طرفي ديگر. حكومت مستبد و ايجاد فضايي براي شنيدن صداهاي غير
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استان كوتـاه،  د: توانند حضور داشته باشند داند كه در آن انواع ديگر ژانرها هم مي ژانري مي
  .شعر و جز آن

ــوان شاخصــة  مــيچــه را كــه   آن قطعيــت و  معرفــي كــرد عــدم رويكــرد پســامدرنت
در . در معنـا، در مـتن، در نويسـنده و جـز آن    : چيـز  تكثرگرايـي در همـه  . اسـت  تكثرگرايي

هاي پيشامدرن، راوي يك نفر و مسلط بر جريان روايت داستان بود و عمـدتاً زاويـة     داستان
هاي مدرن، راوي و شخصيت تقريباً در جايگـاه    اما در رمان. كرد ثابت بود بيان مي ديدي كه
اين تسـلط و   ،در دورة پسامدرن. بينيم ها را نمي و تسلط كامل راوي بر شخصيت اند برابري

ها   و خودمختاري آن هستيم ها استقالل كامل شخصيت  تنها از بين رفته بلكه شاهد برابري نه
 ،ترتيب، ازجمله اصـول اساسـي پسـامدرن    بدين. بينيم تر از قبل مي اي متفاوت نهرا نيز به گو

يابد و شاهد حضور متكثـري   در ادبيات و داستان هم حضور مي ،قطعيت و تكثرگرايي عدم
پـژوهش  در . ايـم  خودشـان  ها و معناها، با صـداهايي مسـتقل و از آنِِِ   ها، شخصيت از راوي
كه آيا  هاي پسامدرن و اين صدايي باختين در رمان  پديدة چندچگونگي بروز و ظهور   ، حاضر

 ،ترتيـب  بدين .بررسي خواهد شد يا نهكرد  مطالعه هاي زباني  مالك توان با اين پديده را مي
صـدايي بـا     گـي چنـد    چگونـه ويـژ  : دكـر گونـه مطـرح     توان اين هاي پيش رو را مي  پرسش
چــه تــأثيري در ) گفتمــان(نــوع ســخن ؟ اســت شــناختي قابــل تبيــين  هــاي زبــان بررســي

هـاي   چگونه تفاوت انواع روايت بـر اسـاس مؤلفـه    بودن شخصيت رمان دارد؟ صدايي  چند
  ؟شود زباني تبيين مي

عنـوان   است كه چگونه اين رمان در مـتن پسامدرنيسـتي بـه      توجه ويژة ما بر اين نكته
هـاي گزيـده و بـا تأكيـد بـر        شناختي مـتن   با تحليل سبك. شود رماني چندصدايي تلقي مي

اي كليـدي در    اي از چندصدايي يا چندشخصيتي را، كه نكتـه   ، شيوهبشيري سعيدشخصيت 
  .است، نشان خواهيم داد جهت فهم چندصدايي پسامدرنيستي 

اي كه ما در اين پژوهش با آن مواجـه هسـتيم در ارتبـاط بـا پديـدة       هاي اساسي  پرسش
بنـابراين تـالش   . و چگونگي بروز و ظهور آناست) كاتبان سفارا(صدايي در زبان رمان   چند
هاي مـورد    شود حداقل براي پرسش كنيم با شواهدي كه از رمان مورد بحث انتخاب مي مي

  :گونه مطرح ساخت  توان اين ها را مي  ترتيب، پرسش بدين. نظر پاسخي فراهم شود
  شود؟ مي شناختي تبيين   هاي زبان صدايي با بررسي  گي چند  چگونه ويژ. 1
  بودن شخصيت رمان دارد؟ صدايي  چه تأثيري در چند) گفتمان(نوع سخن . 2
  شود؟ هاي زباني تبيين مي چگونه تفاوت انواع روايت بر اساس مؤلفه. 3
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  :نظر گرفت توان در هاي زير را مي شده، فرضيه هاي مطرح  بر اساس پرسش
رفتن تغييـر زاويـة ديـد و، بـه تبـع آن، تغييـر       شناختي، بـا درنظرگـ    هاي زبان  بررسي. 1

  . دهد صدايي متن را نشان مي  ضميرهاي شخصي و گاه زمان فعل، ويژگي چند
از مستقيم بـه غيرمسـتقيم و غيرمسـتقيم آزاد، بـه تناسـبِ      ) گفتمان(تغيير نوع سخن . 2

رمـان  هاي داستان و فضـاي   بودن شخصيت صدايي  تواند در چند ويژگي اين نوع سخن، مي
  .مؤثر واقع شود

  .توان با تغيير شخص در دستور زبان و لحن سخن انواع روايت را از هم متمايز كرد مي. 3
  
  كاتبان اسفارنگاهي انتقادي به . 2

 و پسامدرنيسم كاتبان اسفار 1.2

بخشـي از آن بـدين علـت    . هاي متعدد و متفاوتي نسبت به پسامدرنيسم وجود دارد نگرش
با وجـود  . است اصطالح از آنِِ دنياي كنوني و بنابراين مفهومي رو به پيشرفت است كه اين  

يابي به  هاي تجسم آن در متن، امكان دست و شيوه) truth(» واقعيت«اين، با تأكيد بر مفهوم 
چـه   بـه طـور كلـي، در آن   . ـ ادبي فـراهم خواهـد شـد    اي از اين گرايش فرهنگي  مشخصه

گـوي    راوي، كـه سـخن  / شود، نويسنده  شناخته مي» رمان پيشامدرن«يا   »رئاليسم كالسيك«
را در اختيـار دارد و از  ) objective(» عينـي «اسـت كـه واقعيـت     است، همچون كسي  رمان 

حضور راويِ دانـاي كـل در ايـن نـوع     . پردازد  ها مي  طرف به داوريِ شخصيت  جايگاهي بي
دست داد و آن را به صورتي  ركي دوباره از جهان بهاست كه بايد د ها نمايندة اين باور  رمان

 ).Morris, 2003: 12(كالمي به ديگران منتقل كرد 
رود و، به جاي راوي داناي كل، هر  هاي مدرنيستي، اين واقعيت عيني از بين مي در رمان

. يابد است و بر اساس آن در رمان حضور مي شخصيت از واقعيت ذهني و فردي خود آگاه 
شـناختي   گفتمان پسامدرنيستي بنيان هسـتي / كه متن  است بر اين باور ) 27 :1987(ل هي  مك

)Ontological (توان اين نكته را هم بيان داشت كه پسامدرنيسم  از طرفي مي. كند را انكار مي
اسـت و در   و واقعيت را از دست داده ) reality(، حقيقت )origin(، اصل )referent(ارجاع 

  . دارد  فردي تشكيك روا ميوجود واقعيت 
آيا واقعيت وجود دارد؟ و بـا  : نهند  روي خود مي هاي پسامدرنيستي سؤالي را پيش  رمان

در . ترديـد پسامدرنيسـتي را وارد مـتن كننـد     توجه بـه ايـن بـاور، تـالش دارنـد تـا ايـن        
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و بـر   داند مندي و انسجام را براي خود مفروض نمي پسامدرنيسم، ذهن مدرِك ديگر سامان
اسـت كـه چگونـه ايـن       است اين نويس پسامدرن مطرح  اي كه براي رمان اين اساس مسئله

، كـه  كاتبان اسفاربا توجه به رمان . اطمينان را در متن مجسم كند ذهنيت دوگانه و غير قابل 
كه تـا چـه انـدازه ايـن عـدم       كردن اين تسلط دارد، روشن! در آن صداي قهرمان بر نويسنده

در ) هـا (كه آيا قهرمـان  نيز اين. است به بحث ما كمك خواهد كرد يافته  تجسم متنيقطعيت  
يـا نـه، بـر ايـن      يابد و تكثر را بـه وحـدت خواهـد رسـاند      مندي دست مي پايان به سامان

  .گري خواهد افزود روشن
  
  مثابة متني چندصدايي و چندشخصيتي به كاتبان اسفار 2.2

است يا  است كه آيا متن چندصدايي  اين پرسش مرتبط چگونگي حضور واقعيت در متن با 
اسـت،   صدايي بر كل متن غالب  هاي تك كه زاوية ديد نويسنده در رمان حالي در. صدايي تك

. گيرنـد  ها در رقابت با هم قرار مـي  هاي نويسنده و شخصيت هاي چندصدايي، صدا در رمان
ي نويسنده همچون واقعيتي مطلـق در  هاي پيشامدرن به اين واسطه كه صدا عبارتي، رمان به

اند، بدين مفهوم كه  هاي مدرنيستي چندصدايي رمان. اند صدايي سرتاسر متن جريان دارد تك
هـاي پسامدرنيسـتي، چنـين گـرايش      در رمان. است ها مستقل از نويسنده  صداي شخصيت

  .شود تر مي شود و حالتش هم متنوع تر تقويت مي چندصدايي هرچه بيش
را  كاتبـان  اسـفار كل، بر صداي نويسـنده تسـلط دارد،    نظر كه صداي قهرمان، بهاز اين 

وسعت و حيطة صداي قهرمان جوهرة چندصدايي را . صدايي تلقي كرد توان رماني تك نمي
آميـزد   چراكه، در رمان چندصداييِ كامـل، قهرمـان بـا نويسـنده در نمـي     . سازد مشخص مي

)Bakhtin, 1984 .(سـفار ون در مورد آثار ابوتراب خسروي و اختصاصـاً ا در مطالبي كه تاكن 
بارة  ها در  اصوالً بحث. است تر موردتوجه بوده  نوشته شده، صبغة چندصدايي متن كمكاتبان 
يا سـبك كالمـيِ داسـتان بـوده و، در ايـن ميـان، برخـي          آن  كاررفته در رمان، شكل  زبانِ به
  .است  هاي پسامدرنيستي رمان هم برشمرده شده ويژگي

دانـد كـه     را داراي موقعيت روايي و زباني ساده مـي  كاتبان اسفاررمان ) 1383(تسليمي 
ديگـر   يـك  ها در پايان با   شخصيت«: گويد آورد و مي نويسنده در آن به فرمي ديگر روي مي

هـا و آميـزش زبـان سـنت بـا زبـان        هماني شخصـيت  اين. شوند  يكي مي   با حلول و تناسخ
است برخي را بر  كند، ممكن   ارائه مي» چندصدايي«و در پي آن » دوزبانه«تني امروزي، كه م

در ايـن  ). 277ص (» آن دارد كه اين داستان را به عنوان اثري پسامدرنيستي پيشـنهاد كننـد  
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دهـد همانـا چنـدزبانگي      بودن متن سوق مي چه ايشان را به چندصدايي قول شاهديم آن نقل
را چندصدايي تلقي كرد كه  كاتبان اسفارتوان   گارنده، به اين اعتبار مينظرِ ن است اما، به رمان 

شوند و   يك شخصيت حاضر مي ها، و نه چند زبان، در ذهن   صداهاي متعدد ديگر شخصيت
كـه در بخـش تحليـل    ) (embedded focalization(شـده    گيري  سازي درونه  از طريق كانوني

  . يابد  صورت چندشخصيتي تجلي مي چندصدايي بهصبغة ) ها نشان خواهيم داد  داده
دهند كه اين رمان  ها، به اين پرسش پاسخ نمي ها، كه نه بلكه نگاه به هر روي، اين تحليل

. سـازد  شناختي و تكنيكي مجسم مي شناختي، روايت چگونه چندصدايي را از زواياي سبك
در اين شيوه، تغييـر زاويـة ديـد    . باشدتواند تغيير مداوم زاوية ديد  ها مي يكي از اين تكنيك 

شـخص و از   شـخص بـه سـوم    تواند با تغيير ضمير همراه باشد كه مثالً زاوية ديد از اول مي
از . اين تغيير البته همراه با تغيير ضمير خواهـد بـود  . گردد شخص بر مي شخص به اول سوم

) هـاي (اوت قهرمـان كه توسط خودهـاي متفـ   ارزيابيهاي  ها به نقش طرفي ديگر، اين نگاه
واسطة گزينش ضميرهاي  هاي متفاوت، به  اين خود. كنند گيرد توجهي نمي رمان صورت مي

از . يابـد  عبـارتي متنيـت مـي    شود تجلي و به شخصي متفاوت، كه ازجانب قهرمان انجام مي
/ سـخن هاي ديگران از آن غفلت شـد بازسـازي    ديگر موضوعات موردبحث كه در تحليل

  . است ها در ذهن شخصيت اصلي داستان  يتديگر شخص كالم
  ها چندگانگي شخصيت 1.2.2

نـه  (اي  اسـت كـه معشـوقه    هاي قـديس   االسرار از شخصيت ، خواجه كاشفكاتبان اسفاردر 
اي او را زنـي بـدكار    كنـد، عـده   منصور ظاهر مـي  دارد كه، وقتي او را در دربار شاه  )همسري
گويـد كـه او همـان     شـود، مـي   منكر اين مسئله نمي خواجه، در عين حال كه. نهند عنوان مي

ها  كردن آن ها و چندگانه معرفي البته اين بازي با شخصيت. بلقيس حضرت سليمان نيز هست
دانـد كـه    يابد و مثالً خواجه خود را همان شدرك، قديس يهودي، مي در طول رمان ادامه مي

اشد، و اين نگاه با يكي دانسـتن زنـي   ب واقع نوعي نگاه به مقدسات مذهبي نويسنده نيز مي در
  .شود اي هندي تأكيد مي با بدكاره) بلقيس(به عقل و درايت معرفي شده  قرآنكه در 

اي ديـد كـه خواجـه از     بينـي  توان در پيش ها را مي هماني شخصيت نمونة ديگري از اين
صـور تمـامي   من شود كـه شـاه   االسرار از آينده باعث مي بيني خواجه كاشف پيش. آينده دارد

ها در آينده، گـردن بزنـد،    بيست و چند فرزند خود را، از ترسِ سركشي و تمرد يكي از آن
در عـين حـال، تمـام ايـن اعمـال      . زنانش را طالق بدهد و به عقد سرداران خود در بياورد

كـه در يـك اداي   (اي كه بعدها در رحم رقاصة هنـدي   گيرد و نطفه جلوي آن واقعه را نمي
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بسته ) است ماه، مادر سعيد بشيري، در زمان معاصر  انه و پسامدرن، همان رفعتساختارشكن
فكـر   كه همـان سـعيد روشـن   (شود، همان كسي كه شاه منصور را سرنگون خواهد كرد  مي

  !).است امروزي خودمان 
  :اي ديگر و نمونه

قصـد آن دارم  گذارد و مـن   ايم را مرهم ميه كنم، زخم شانه ماه را از خواب بيدار مي رفعت
و . گفـت  بوديمكه احمد بشيري  ماكه شيخ يحيي كندري به  كه همه چيز را بنويسم، چنان

خسـروي،  ... (چيز بـاقي بمانـد حتـا     بايد بنويسيم تا همه ايم كه شيخ يحيي كندري ماحاال 
1384 :12.(  

  
  ينظر چهارچوب. 3

  )كانون روايت، ديدگاه(سازي  كانوني 1.3
آزاد صداهاي   است، در كالم غيرمستقيم هاي بارزِ چندصدايي  از جنبه، كه »صداي چندگانه«

شود، چراكه كالم غيرمستقيم آزاد تركيـبِ   بازنمايي مي) صداي راوي و شخصيت(چندگانه 
اقليمـا  . كوبه زدم، چند بار«بنابراين، در نمونة . است شناختيِ كالم مستقيم و غيرمستقيم  زبان

اي كبود شايد از انعكاس نـوري كـه در    سايه! اتر از هميشه شده بودزيب. ايوبي در را باز كرد
تـوان   ، مـي )23 -  22: 1383 ي،خسـرو (» پوشـاند  آن هواي سبز و كبود بود صورتش را مـي 

و صـداي  ) زمـان گذشـته و ضـمير سـوم شـخص     (حضور همزمان و با همِِ صـداي راوي  
  .را شاهد بود) حالت تعجبي(شخصيت 
رف نمـي   است كه مشخصه بر اين باور  (Benfild, 1982)بنفيلد  توانـد   هاي دستوريِ صـ

است از طريـق   ازجمله عالئمِِ زاوية ديدي كه از آنِِ فرد بخصوصي . چندان به ما كمك كند
هاي ارزشي يا تعجبي كـه، خـود، عالمـت     ود؛ همانند صفتش نشان داده مي» عناصر بياني«

بنابراين، در اين مثال، اگرچه نظارتي كه راوي . است نوعي بازنماييِ تقليدي از كالم ديگري 
صورت تعجبي بيـان شـدند    اي كه به  است اما عناصر بياني دهد در زمان گذشته  صورت مي

شود كه گويي  اي درك مي رو، بند به گونه ساز تأثيرگذار خواهند بود؛ از اين در تعيين كانوني
  .است كالً توسط شخصيت كانوني شده 

بحـث زاويـة ديـد را تحـت عنـوان       شناسـي   روايـت در ) Toolan, 2001(الن مايكـل تـو  
 )G. Genette(به گفتة توالن، اين اصطالح را ژرار ژنت . كند سازي مطرح و بررسي مي  كانوني

اين منظـر زاويـة ديـدي    . در روايت برگزيد) محدود(ناپذير و منظري  اجتناب براي انتخاب
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. شـود  احسـاس و فهميـده مـي     ز رهگـذر آن ديـده،  طـور غيرصـريح ا   است كه چيزهـا بـه   
» زاويـة ديـد  «. شـود  است كه فقط ادراك بصري را شامل نمي اي  مفهوم گسترده» شدن ديده«

ســازي يــا  نتوانســت رســاننده معنــاي مــورد نظــر باشــد و بــر همــين اســاس از كــانوني 
رف،    ـ اين اصطالح در روايت، عالوه بر منظر زماني. كند استفاده مي گيري جهت مكـانيِ صـ
  .كنندة منظري شناختي، احساسي و ايدئولوژيك نيز هست بيان

توان به اين نكتـه هـم    استفاده از اين اصطالح، عالوه بر دليل ذكرشده، مي در بيان علت 
ايـن دو  . كند اشاره كرد كه اين اصطالح از ادغام دو بعد متمايز تجربة روايي جلوگيري نمي

چه كسـي صـحبت   . 2بيند؟  چه كسي مي. 1: ال مجزا خالصه كردتوان در دو سؤ بعد را مي
گيري و مرجعيت كالم از يك شخصِ منفـرد نشـئت    كند؟ در بسياري از روايات، جهت مي
مـوارد  . فكركردن و ديدن از عامل واحدي نشـئت بگيـرد  / گيرد اما الزم نيست كه گفتن مي

اسـت   بيند يـا ديـده    فرد ديگري ميتوان يافت كه در آن، راوي گفتن آنچه را  بسياري را مي
  ).106: 1386توالن، (گيرد  برعهده مي

  
  نظرية چهارچوب 2.3

ناميده ) expressive element dominance theory(» نظرية تفوق عناصر بياني«فرضية بنفيلد كه 
امـا آنچـه او در بحـث دربـارة آن ناكـام      . است ساز بسيار مهم  شود در تعيين مفعوم كانوني مي
شـدت   بـه   ساز در سطح جمله هميشه ممكن نيست بلكه است كه شناسايي كانوني ماند اين  يم

سازي، بايد به مفاهيم بافت ذهني و عينـي نيـز    با توجه به موضوع كانوني. است به بافت متكي 
  . آيند حساب مي به) frame theory( پرداخته شود كه مفاهيمي بنيادي در نظرية چهارچوب

او . كرد شناسي به نام اروينگ گافمن عنوان جامعه 1974در  را بندي چهارچوبمفهوم 
 »ييهـا  چهـارچوب «اسـتفاده از    پيرامون خـود را بـا   صورت فعال جهانِ معتقد بود افراد به

، دريافـت، شناسـايي و   مشخصاطالعات را  ها ؛ اين چهارچوبكنند سازماندهي و معنا مي
كه واقعيت  ما براي آن«: گويد ميدر توصيف نظر گافمن ) 1980 ( يتلينگ. زنند برچسب مي

بنـدي   يا به بحث در مـورد آن بپـردازيم، واقعيـت را چهـارچوب      را درك و مديريت كنيم
، سـخن بـه ديگـر   . »گزينيم ها را بر مي ها و كنش يا مجموعه و فهرستي از شناخت كنيم  مي

   ).143: 1987 يگلياني،و ماد گامسون(» دهد است كه معنا مي  يا طرحي چهارچوب نظر «
 مقصود از چهارچوب در محتواي پيام، وجود تركيب و شكلي خاص در بيـان مفـاهيم  

ـ    انـد  ساختارهاي شناختي اساسي و بنيادين ها چهارچوب. است  حقيقـت و   ةكـه نحـوة ارائ
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كنند تا فرد بتوانـد دنيـاي اطـراف خـود را      كمك مي ها چهارچوب. كنند ادراك را تعيين مي
و  دهـد  ي مشاهدات خود معنـا مـي  ها جنبه فرد به برخي ها چهارچوب كمك  به. تفسير كند

ها در حافظه  چهارچوب. كند حذف مي ،است  مفهوم نا ربط و كه به نظر او بيرا، برخي ديگر 
 .كنـد  ها تجارب جديد خود را تفسير و تعبيـر مـي   شوند و فرد به كمك آن ضبط و ثبت مي

يـك موقعيـت، سـازماندهي     كه مردم براي تفسير و توضيح اند ادراكاتاي از  ها مجموعه آن
  .برند كار مي بودن مسائل به اهميت يا بي تشخيص مهمدر اطالعات و 

  :هدد ساز را نشان مي بندي تغييرِ كانوني كارگيري مفهوم چهارچوب در مثال زير، به
اش بـود كـه بـرايش     گذشتهارثية ) 2. (اش رابطه داشت گفت با گذشته چيزهايي كه مي) 1(

آمـد   اش جور درمـي  با منطق كودكي) 3. (اش مهم باشد توانست براي گذشته مانده بود، مي
  ).67: 1384خسروي، (

يريم و مـتن را از زاويـة ديـد او    گ قرار مي» سعيد«، در چهارچوب دروني )1(در جملة 
همـين چهـارچوب را   سـپس  . آيد حساب مي جا سعيد شخصيتي ذهني به وانيم؛ در اينخ مي

  در جملـه . است شده  اين جمله ازجانب سعيد كانوني: بنديم كار مي به) 2(براي تفسير جملة 
گرفته وجود ندارد و  اي براي جداشدن از بافت ذهنيِ شكل هيچ مشخصة معنايي يا متني) 3(

از  شويم كه كل متن را رو، ترغيب مي از اين. ما همچنان در چهارچوب فكري سعيد هستيم
كـه سـعيد را در    نهايت، براي ايـن  و، در. ساز تلقي كنيم يد او بخوانيم و او را كانونيدزاوية 

ي كـه  »سـعيد «اسـت از   گـر   ي كـه روايـت  »سعيد«تر بررسي كنيم، بازشناسيِ  سطحي ژرف
  .نمايد است و در دنياي داستان جاي گرفته بسيار مهم و ضروري مي گر  تجربه

 

  انواع كالم 3.3
مقولة اصلي اشاره كرد كه در آن شـيوة   3توان به  شناسي باختين از كالم داستاني، مي  در نوع

  :شود ها بازنمايي مي تفكر شخصيت
  ؛)the direct speech of the author(كالم مستقيم نويسنده . 1
  ؛)the represented speech of the characters(ها  شدة شخصيت كالم بازنمايي. 2
) doubly voiced or doubly oriented speech(دوسـويه يـا دوآوايـه    كـالم  . 3

(Lodg, 1990: 59).  
است كه روي آن  دهد، هماني  آن را توضيح مي در اين ميان، نوع سوم سخن، كه باختين
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آوايـي بـا ايـن      دو   سـخن «. اسـت  هاي چندصدايي يافته  تأكيد كرده و كاربرد آن را در رمان
زمان به دو   طور هم همچنين به  شود بلكه تنها بازنمايي مي كه نه شود خصوصيت شاخص مي
توانـد   جا نويسنده مي در اين. زمينة بيان كنوني و زمينة بيان گذشته: زمينه و بافت اشاره دارد

اي كـه بـه ايـن سـخن، كـه       گونـه  كـار گيـرد، بـه    سخنِ غير را نيز در جهت اهداف خود به
گيـري   اكنـون نيـز سـعي در حفـظ آن دارد، جهـت     اسـت و   گيـري خـود را داشـته     جهت

چنـين سـخني   . معناشناختي جديدي ببخشد و سمت و سوي جديدي را بر آن غالب كنـد 
گيـري   در اين حالت، سخن واحد دو جهت. مثابة سخن نويسنده دريافت شود اصوالً بايد به

  ).140: 1377تودورف، (كند  معناشناختي و دوآوا را در خود جمع مي
شود كه مؤلف كـالم شـخص ديگـري را گرفتـه و بـراي       شي زماني حادث ميبخ  سبك

شود،  گرايي باعث ايجاد تمايزي بين راوي و نويسنده مي كار برد؛ اين نسبيت اهداف خود به
شود، كـه شـايد داسـتان خـودش را      نظر گرفته مي ويژه زماني كه راوي شخصيتي جدا در به

  .(Lodg, 1990: 60)كند  روايت مي
، در »هـاي ارائـة گفتـار و تفكـر     شـيوه «، ذيـل  )216: 1386( شناسـي   روايـت ، در توالن

  :كند هاي روايي، به اين موارد اشاره مي بندي جمله دسته
هرجـا كـه اعمـال و وقـايع     ): pure narrative sentences(جملـة روايـي محـض    ) الف

دارد براي يك شـاهد  ها را   ها با آن درگيرند و راوي قصد روايت آن گوناگوني كه شخصيت
او « .رؤيت باشد، جملة حاصل براي آن جملة روايي محض خواهـد بـود   دقيق آشكارا قابل

  .»آورد كنار پنجره به تماشاي غروب نشسته بود و كوچه را به تصرف خود در مي
هايي را  در تقابلي ساده با جملة روايي محض، جمله): direct speech(گفتار مستقيم ) ب

: اقليما گفـت «: كنندة كامل گفتار شخصيت يا گفتار مستقيم او هستند كه نقل خواهيم داشت
  ).كاتباناسفار ( »منتظر تلفنت هستم

كند و خود  كه راوي چيزي را گزارش مي زماني): Indirect speech(گفتار غيرمستقيم ) ج
اعتمـاد از   صورتي قابل  است، نيست بلكه كار برده  كلمات، زمان و ضمايري كه شخصيت به

برايش گفتم كه بر اساس منابعي كه هسـت بايـد كـار را شـروع     « :شود برداشت او تلقي مي
  .)كاتبان اسفار( »كرد

صورت ظاهري در واكـنش بـه شـرايط     است به ها ممكن   اما، در اغلبِ موارد، شخصيت
انتخاب  خود چيزي نگويند و فقط دربارة اين شرايط فكر كنند؛ بنابراين راوي باز هم از دو

  :كند استفاده مي براي بيان تفكر
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هرگز چنين حالتي را نسبت به زنـي،  : او انديشيد«): direct thought(تفكر مستقيم ) الف
  .»ام در خود احساس نكرده

است كه بـه   او متوجه شد كه زمان آن رسيده «) indirect thought(تفكر غيرمستقيم ) ب
  .»سمت غرب رهسپار شود

  هاي كالم مستقيم و كالم غيرمستقيم  تفاوت 1.3.3
زمان كالم غيرمستقيم همـان زمـاني خواهـد بـود كـه در مـتن روايـي محـض، كـه          ) الف

مانـد كـه    كالم مستقيم در زمان حال باقي مـي . است كار رفته  است، به دهندة آن  چهارچوب
  .است هاي روزمره  العمل انتخاب معمول براي عكس

كاررفتـه در كـالم مسـتقيم، كـه برگوينـده و       بـه  شـخصِ   شخص و دوم ضماير اول) ب
شـود؛   شـخص نشـان داده مـي    مخاطبان او داللت دارد، در كالم غيرمستقيم، با ضماير سـوم 

 .كند گذاري مي ها را نام  است كه شخصيت چراكه راوي 
دهـد   هايي كه مستقيم بودنش را نشـان مـي   گفتار غيرمستقيم با گيومه يا ديگر نشانه) ج

 .شود شروع نمي
هاي متفـاوتي بـا هـم مربـوط       شده به شكل دهنده و بندهاي گزارش بندهاي گزارش) د
پـايگي   در كالم غيرمستقيم، اين بندها، از لحـاظ نحـوي، رابطـة تبعيـت يـا نـاهم      . شوند مي

)hypotaxis (است، يعني  پايگي برقرار  ها رابطة هم  كه در كالم مستقيم بين آن دارند؛ درحالي
بنـد  . (شـوند  ديگـر مربـوط مـي    ــ پيـرو بـه يـك     رمستقيم بندها بـا رابطـة پايـه   در كالم غي

 ).است دهندة هسته يا پايه  گزارش
فرد و گويش گفتـار يـا تفكـر شخصـيت را، كـه        به توان كيفيات جزئي منحصر نمي) هـ

جاكه اين كيفيات در   ازآن. آورد صورت غيرمستقيم در شوند، به صورت مستقيم گزارش مي به
ها را در هيچ معياري از  توان آن هاي خاص آن شخصيت ريشه دارند، نمي ذهنيت و ارزيابي

نظر برسد حتي به مقـدار بسـيار انـدكي ذهنيـت      طوري كه به كالم غيرمستقيم حفظ كرد، به
  .كنند راوي را منتقل مي

  هاي كالم غيرمستقيم آزاد ويژگي 2.3.3
غيرمستقيم را، كه در كالم غيرمستقيم آزاد حضور تقابل اصلي بين كالم مستقيم و  6توان  مي

  :دارند، بدين قرار ذكر كرد
  .شود استفاده مي  در كالم مستقيم از زمان شخصيت و در كالم غيرمستقيم از زمان راوي. 1
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در كالم مسـتقيم از ضـماير شخصـيت و در كـالم غيرمسـتقيم از ضـماير راوي       . 2
  .شود استفاده مي 

شـود، امـا كـالم     جـدا نوشـته مـي   ) از بقية جملـه (نظر شكل نوشتار كالم مستقيم از . 3
  .غيرمستقيم چنين نيست

كـالم  . رود كـار مـي   سـاز بـه    است و بدون مـتمم  پايه   هم) با بقية جمله(كالم مستقيم . 4
  .ساز دارد  است و گرايش به گرفتن متمم پايه يا تبعي   غيرمستقيم ناهم

  هـاي راوي   خصـيت و كـالم غيرمسـتقيم از اشـاري    هاي ش  كالم مستقيم از اشاري. 5
  .كند استفاده مي

كالم مستقيم لغات و رنگ و بوي شخصيت را دارد؛ كالم غيرمستقيم لغات و رنگ و . 6
  .بوي راوي را دارد

توجـه از كـالم    است كـه كـالم غيرمسـتقيمِ آزاد گـزينش و آميزشـي جالـب        گونه  بدين
شامل زمـان، ضـماير و عـدم فاصـله در     ( 3و  2، 1هاي  شمارهغيرمستقيم يا انتخاب راوي 

كـه  (اسـت    6و  5، 4هاي  است، اما كالم مستقيم انتخاب شخصيت براي شماره  )الخط رسم
ها،   ها، امري  خصوص در پرسشي توان در ساختار دستوري بند اصلي و به هاي آن را مي جلوه

ان و مكان متعلق به شخصيت و واژگان و ساير هاي زم  سازها، اشاري  ها، نبودن متمم  تعجبي
گفته شد كـه كـالم غيرمسـتقيم    ). دهندة سمت و سوي شخصيت مشاهده كرد عناصر نشان

به اين دليل . شود آزاد نه با كالم مستقيم و غيرمستقيم بلكه با روايت محض اشتباه گرفته مي
آزاد، فقـط بـه تنوعـاتي در    كه، در ميان كالم مستقيم، كالم غيرمستقيم و كـالم غيرمسـتقيم   

كه با خطر اختالط  خوريم؛ اما هنگامي بودن صداي يك شخصيت برمي بودن يا ويراسته كامل
شويم، در معـرض انتسـاب يـا تشـخيص      كالم غيرمستقيم آزاد و روايت محض مواجه مي

نادرست دو صـداي كـامالً متفـاوت و درونـي، دو شخصـيت و دو راوي متفـاوت، قـرار        
  .(Toolan, 2001: 119-140)گيريم  مي

  
  ها  تحليل داده. 4

  هـاي  شده در مالحظـات نظـري، داده   ها و نظرهاي مطرح در اين بخش، با توجه به موضوع
بـا  . سپاريم تا صدق مدعا يـا كـذب آن را مشـخص سـازيم     پژوهش را به محك آزمون مي

توجه به موضوعات بخش مالحظات نظري، آنچه در ايجاد فضاي چندصدايي در يك متن، 
هـاي رمـان اسـت يـا حتـي       وگو ميان شخصـيت  است، مكالمه و گفت از نظر باختين، مؤثر 
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  .ن طريق جامع صداهاي متفاوت در خود استواقع از اي مكالمة فرد با خودش، كه در
اي  ، از ميان چهار نوع كـالم، آنچـه سـويه   »هاي بازنمايي گفتار و تفكر شيوه«در قسمت 

كـردن همزمـان صـداي راوي و     است كـه بـا جمـع    چندصدايي دارد كالم غيرمستقيم آزاد 
انـواع  گزينش از ميـان  . شود شخصيت در خود باعث تشديد فضاي چندصدايي در متن مي

  .زند است سبك كالمي نويسنده را رقم مي رو  به كالمي كه نويسنده با آن رو
واقـع،   سازي هم مطرح شد و تفاوت آن با زاويـة ديـد، در   از طرفي ديگر، بحث كانوني

. بـود » زاويـة ديـد  «تر آن نسبت به  و شموليت بيش» سازي كانوني«صراحت محتوا و معناي 
سازي به آن اشاره دارد در دو سـؤال مجـزا    را يا آنچه كانونيسازي  توان محتواي كانوني مي

  گويد؟ چه كسي مي. 2بيند؟  چه كسي مي. 1: مطرح ساخت
گويـد يـا    بينـد و مـي   اي هست كه كالم را يا خود مي سازي، گوينده بنابراين، در كانوني

شـونده از   كـانوني ساز و  در اين صورت، كانوني. كند اند بيان مي كه آنچه را ديگران ديده اين
و اين خود در تقويـت فضـاي چندصـدايي مـتن مـؤثر واقـع       . شوند هم جدا محسوب مي

نيـز از  ) چندشخصـيتي (هاي متفاوت و متضاد در يـك شـخص    حضور شخصيت. شود مي
شخصـيت در  . سزا خواهد داشت است كه در فضاي چندصدايي متن تأثيري به هايي  ويژگي

شـود و   براي خودش خودي عيني و خودي ذهني قائـل مـي  شده، يا  تكه حالتي ذهني و تكه
واقـع،   دهـد كـه، در   اش را مورد خطاب قـرار مـي   سان گاهي خود عيني او خود ذهني بدين

كـه ديگرانـي را در ذهنيـت خـود جـاي       رساند يا ايـن  جدايي اين دو خود شخصيت را مي
بـه ارزيـابي و   ) شـونده  يساز و كـانون  جدايي كانوني(ها و از زبان خود  دهد و از ديد آن مي

  اي پارانويايي و بيمارگونه تر شبيه به رويه اين حالت بيش. پردازد قضاوت خود و ديگران مي
توانـد   شناختي اين شيوه مي هاي زباني و زبان از جلوه. شود است كه شخص با آن درگير مي
نـي و  عي(شخص براي بيـان خودهـاي متضـاد     شخص و دوم  كاربرد ضميرهاي متفاوت اول

  .در متن باشد) ذهني
واسـطة آن بتواننـد    گيرد تا بـه  هايي كه ميان افراد حاضر در متن شكل مي در كنار مكالمه
وگـو را در مـتن    توان نوع ديگـري از گفـت   طور مستقل ظاهر سازند، مي فرديت خود را به

 اسالم و: است هاي مطرح شده ها و فرهنگ وگو ميان ايدئولوژي مشخص ساخت و آن گفت
گيرد و بـه   كدام را نمي نظر و سليقه، سوية هيچ هايي كه راوي، بدون اعمال فرهنگ. يهوديت

گونـه   توان اين البته مي. دهد هاي خود را مي بيني ها اجازة بيان تفكرات و جهان كدام از آن هر
شدنِ اقليما در انتهاي رمان، تسلط يـك فرهنـگ بـر فرهنگـي      خاطر كشته فرض كرد كه، به
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كه در ابتداي رمان هم شاهد بوديم، مرگي  نظر، چنان كه به ورت گرفته است؛ حال آنديگر ص
هاست و، با تأكيدي كـه   آميزي شخصيت اين امر درهم  ها مطرح نيست بلكه براي شخصيت

اي ثبـت گرديـد و بنـابراين بـدين      رمان بر عمل كتابت و نوشتن دارد، اقليما همچون كلمـه 
  .ها، براي او تصور كرد وان مرگي را، همانند ديگر شخصيتت ترتيب جاودانه گشت و نمي

و عمو خاخام ) زهره(، مادر )اقليما(گويي ديگر، به نظر، به شكل نامه ميان فرزند  و گفت
كند كه،  راوي همچون صدايي مستقل جلوه مي/ در حين نوشتن نامه، شخصيت. گيرد در مي

هـاي حـول خـودش را هـم      ديگر شخصيتگاه  است، اجازة ورود گاه كه مستقل  ضمن اين
شده، توزيع  گيري تو يا روايتي درونه در گيري متني تو دهد و حتي بدين شيوه، ضمن شكل مي

گيرد، كه ايـن خـود در ايجـاد فضـايي      هاي متفاوت صورت مي اطالع هم توسط شخصيت
  .تأثير نخواهد بود متكثر از راوي براي روايت و متن بي

اي  هاي گزيـده، بـه صـفحة آغـازين رمـان اشـاره       اشاره به متن بر اين اساس و پيش از
هـا و، بـه تبـع آن،     كنيم تـا سرشـت متكثرگونـة شخصـيت     كنيم و آن را با هم مرور مي مي

  :چندصدايي حاصل از آن را به عينه ببينيم
اهللا عليـه، صـاحب تـاريخ منصـوري، مشـهور بـه رسـالة         ، رحمـه »شيخ يحيـي كنـدري  «

ثم بعثناكم من بعـد  «در رؤيايي صادق بر ما ظاهر گشت و آية شريفة اآلثار، شبي  مصاديق
كـه خداونـد در ايـن آيـه وعـده       همچنـان : تالوت نمود و گفت» موتكم لعلكم تشكرون

ايـم تـا در محشـر     فرموده، اينك ما به هيئت همچون شمايي بـه جهـان خـاكي بازگشـته    
بدين هنگام كتابت كنـي تـا    اآلثار هم شود، مصاديق صغرايي كه به وقت قرائت حادث مي

ات را به عين رؤيت نموده و هم كتابـت   وقايع اين دوره هم ثبت گرديده و تقدير گمشده
. يابد كه فعل تشكرون از جانب اشرف مخلوق جز با ضبط كالم صورت نمي چنان. نمايي
بـه  المرسلين فرمان اقرأ گفت و عبارت كتاب مـا جـز    كه او با كتاب بود كه به خاتم چنان

» احمـد بشـيري  «ارادة او نيست و نخواهد بود و ما كه اينك، از نظـر اهـل بـاطن، ديگـر     
ايم، بدين دور حيات يافتـه و همـان روايـت قـديم را، كـه       نيستيم كه شيخ يحيي كندري

نماييم؛ روايـت واقعـة شـاه مغفـور،      آورديم، همچنان بدين وقت كتابت مي روزگاري مي
انـد و هـر آينـه اسـباب وقـايع       كه بدين دور تجسد يافته، و ذرياتش را »منصور مظفري«

كه اعـال چنـين    همچنان. اي مكتوم ماند گردند و بدين سياق مباد كه هيچ واقعه مضاف مي
فرمايد كه امثلة خردي را به عين صفت خويش در هيئت كاتبان خلق نمود و در  مقرر مي

نمايد تا با اجابت از اين امر كه هر  اي ثبت آدم بپراكند تا هر كاتبي واقعه اعصار حيات بني
يابند، در  كه اشياء بر صحيفة هستي نزول مي و همچنان. شيء مخلوق اوست، هر كالم هم

  به اشياء واقعه گردند به هنگام قرائت بدلتا  رساالت قرار يافته هيئت كلمات بر صفحة
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قرائـت در محشـر   گـردد، بـه وقـت     كه در قيامت عظما هر مخلوق مبعوث مي تا همچنان
و اين همـان معـاد   . كه واقع بود، وقوف يابد صغري هم احضار گرديده تا واقعه، همچنان

اصغر خواهد بود تا اسباب قرائت و اطـالع جمعيـت هـر دور باشـد و همچنـين باعـث       
جز اثبات حقيقت محشر عظمي از براي بني بشر نيست كه  عبرت بني بشر گردد و اين به

كه هيچ فعلي در محضر باريتعالي فاني نباشـد   ازد و عبارت بود از آنس معاد را متحقق مي
انـد بـه كـالم     آدم و همچنين اشيايي كه اسباب معاصي بـوده  كه حتي اعضا و جوارح بني

كـه در تعزيتـي شـكل آن واقعـه      چنان درآمده به لسان خود شرح آن معصيت بگذارند، آن
است كه ما نطفگـان آن   است و هم بدين علل و اين تعبير همان قرائت سفر كاتبان. بنمايند

ايم تا، به وقت قرائـت آينـدگان، حيـات يافتـه و، در وقـت       واقعه را در اين روايت آورده
كـس   قيامت صغرايي كه خواهد بود، با فعل خود شرح آن واقعـه بگذارنـد و حتمـاً هـيچ    

وقـايع خواهنـد   تماشايي نخواهد بود كه كلمات روايت مكتوب ما بذر اشياء و افعـال آن  
بود كه چون قرائت گردند، به عين گردابـي عظـيم، شـما و هزارهـزار نيامـدگان را فـرو       

ايم  خواهد بلعيد و ما كه ديگر احمد بشيري كه وقتي بوديم نيستيم كه شيخ يحيي كندري
كه دوباره حيات يافته و رجعت آورده تا كه رسـالة منصـوري را، كـه بـدين دور ناتمـام      

نويسيم و گمشـدة احمـد بشـيري را، كـه روزگـاري بـوديم و شـايد هنـوز         نمايد، باز مي
گـرييم و   ها مي كه هست چشماني كه با آن ش در قالب خاكي ما باشد، بيابيم؛ چنان چيزي
نويسيم تا دليلي  ها بازمي هايي كه با آن شنويم و دست ها اصوات را مي هايي كه با آن گوش

تا هركه هستيم يا بوديم يا شديم، . ها كه داشت نشانهباشد كه آن گمشده را يافته با همان 
احمد بشيري يا شيخ يحيي كندري، آرام گيريم و سـر بـه خـاك گـذاريم و فعـل شـكر       

  ).11 -  9: 1379خسروي، (جاي آريم  به

پردازيم تا ببينـيم ايـن مالحظـات     هايي گزيده از رمان مي حال به خوانش و تحليل متن
صدايي حاكم بر متن  نمودن فضايي چندصدايي يا تك بيان و مجسمزباني تا چه حد توانايي 

  .را داراست
مـن هـم   ) 2. (خواهد فردا به ديدنم بيايد اقليما ايوبي همان شب تلفن كرد و گفت مي) 1(

دادم، نبايد برداشت او از پدر صرفاً  بايد برايش توضيح مي) 3. (نشاني دادم و يادداشت كرد
از نظـر  ) 4. (اسـت  هاي مردي باشد كه توهمات را نوشته پردازي اي از خيال تصور خواننده
حتـي ترديـد   ) 5. (است كه پدر از سـر گذرانـده بـود    ها شرح وقايعي واقعي من آن روايت

ولي سكنات صورت ) 6. (شناختمش بگويم داشتم كه رازهايي را كه بود براي زني كه نمي
  ).29: 1379خسروي، (داد  اقليما به من نوعي جمعيت خاطر مي

هـاي   در صـحنه . اسـت  هاي احمد بشيري با خود يا با خواننده و مخاطب ها صحبت اين
عينيتـي كـه از خـود    . توان شاهد دو چهره از او بود اولية برخورد احمد بشيري با اقليما، مي



 ... چندصدايي و چندشخصيتي در رمان پسامدرن ايران؛   100

  1391 دوم، پاييز و زمستانشمارة سوم، سال ، شناخت زبان

داشت و ديگري ذهنيتي بود كه از احمد بشيري در اقليما شكل گرفت و او آن را براي خود 
جا كه، در آغاز، آشنايي چنداني بـا اقليمـا نداشـت، ذهنيـت او بـرايش       از آن. ردك تصور مي

هايي را از خود و پـدر و ديگـر چيزهـا     بنابراين از ديد اقليما قضاوت. است همراه با ترديد 
) 1(البته جملة . است است كه از زبان خودش  كالم راوي، احمد بشيري، ) 1(جملة . كند مي

صورت غيرمستقيمِ آزاد بيان شـده و تشـخيص    است كه جملة اول به هشامل دو جملة همپاي
صورت مستقيمِ آزاد  است يا نويسنده، معلوم نيست، اما جملة دوم به كه اين از آن راوي  اين

توان حدس زد كـه از زبـانِ احمـد     ، مي»ديدنم«در » م«واسطة حضور ضمير  بيان شده و، به
است كه بايد پاسـخ احمـد بشـيري بـه      )1(قي جملة هم ادامة منط) 2(جملة . است بشيري 

امـا از  . اسـت  است و آن احمد بشيري ساز يك شخص در اين دو جمله، كانوني. اقليما باشد
» بايد«كند و حضور  ايم؛ چراكه لحن كالم تغيير مي ساز جمع نظر، شاهد كانوني ، به)3(جملة 

اسـت امـا بيننـده     جا گوينده احمد بشـيري  واقع اين در. گذارد بر اين ادعا صحه مي» نبايد«و 
هاي احمد بشيري  شناسد و احتماالً نسبت به گفته بشيري از ديد اقليمايي كه نمي. اقليماست

كند كه در مقابل ترديدها  بدين طريق او خود را مجاب مي. كند ترديد دارد، جمله را بيان مي
قليما، بايد توضيحي راجع به كتاب و هاي غيرواقعي اقليما، كه نه خود او از ديد ا و برداشت

پـس  . پدرش به اقليما بدهد تا اطمينان او، كه خودش، را نسبت به آن مطالب كامـل سـازد  
بـودن   كنـد و آن واقعـي   ديدگاهي را كه بايد باشد بيان مي) 4(براي انجام اين امر، در جملة 

صورت عيني بيان  قليما بهباز هم ترديد خود را نسبت به ا) 5(در جملة . است هاي پدر نوشته
آورد تـا ثبـات و اطمينـاني را در بيـان      را مي) 6(خاطر خود جملة  كند و جهت جمعيت مي

  .شرح حال گذشته از ديد پدر بيان كند
ما را بـه فضـاي چندصـدايي نزديـك     ) 3(ساز جمع در جملة شمارة  طريق كانوني بدين

است و بر فضاي رمان غلبـه   مسلط ، احمد بشيري، رسد كه راوي نظر مي هرچند به. كند مي
لحن كالم ، علت همان عدم آگاهي كامل از شخصيت به، واقع، در جاهايي از متن دارد اما، به
نويسـنده خـارج و   / هاي ديگر هستند كه از زير تسـلط راوي  كند و اين شخصيت تغيير مي

  .شوند باعث تشديد فضاي چندصدايي رمان مي
و » پـردازي  خيـال «كـار رفتـه    بـه   اي كـه در آن  كننده زيابيو كلمات ار) 3(درواقع جملة 

دارد و عينيت آن  است كه نسبت به امر واقع ابراز مي ذهنيات متفاوت احمد بشيري » توهم«
شـاهد هسـتيم كـه در برداشـت واقـع خـود عينـيِ او را        » واقعـي «با كلمة ) 4(را در جملة 

كنـد و   ي افكار شخصيت ديگر را بازگو مـي ، راو)3(كه گفته شد، در جملة  چنان. رساند مي
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) 6(هاي بشيري تا جملـة   ارزيابي. كند نظر با اين جمله هم خود و هم اقليما را ارزيابي مي به
  .است يابد كه از جانب خود او هم كانوني شده  تسري مي

متن روي كاغذ كاهي با مداد كـاپ و  ) 2. (را روشن كرده بودم عمارت هاي چراغجملة ) 1(
. جايي از كاغذ رطوبت ديده و عقد آبي كلمات نمايان بـود ) 3. (خط نسخ نوشته شده بود با
آخرين ) 5. (بخشيد از نظر من حضور شدرك در آن متن به او واقعيتي غيرقابل انكار مي) 4(

هـاي روشـن    به حياط آمدم و در تابش آفتابي) 6. (صفحة آن روايت را كه خواندم برخاستم
بـه آب حـوض نگـاه    ) 8. (تا در بزرگ باغ رفتم و برگشـتم ) 7. (غ رسيدمبه خيابان وسط با

هاي سرخ و طاليي حوض، كه در عمق آب خوابيـده   آن قدر شفاف بود كه ماهي) 9. (كردم
تـاكي كـه روي قبـر آذر    ) 11. (به انبوه درختان نگـاه كـردم  ) 10. (آمدند بودند، به چشم مي

  ).55: 1379خسروي، (فقط قطور و انبوه شده بود داربست شده بود، همان طور بود كه بود، 
. خوانـد   اين بخش زماني بيان شده كه احمد بشيري متن ارسالي از طرف اقليمـا را مـي  

هـاي   از مشخصه. شود است و جمله با كالم مستقيم آزاد شروع مي ساز احمد بشيري  كانوني
ترين نمود خـود   و يا به كمشود  است كه نشاني از حضور راوي ديده نمي اين نوع كالم اين

كند كـه شـاهد    خواننده هم فرض مي. كند است دقيقاً بازگو مي رسد و متن آنچه را گفته  مي
ايـن كـالم   . اسـت   است كه شخصيت در گفتمان پيشـين زده  هايي  گزارش دقيقي از حرف

فتـه  گ. شـود  شخص به كالم غيرمستقيم آزاد بدل مي با ضمير سوم) 2(غيرمستقيم در جملة 
شــناختي از كــالم مســتقيم و  تركيبــي زبــان)) 3(جملــة (شــد كــه كــالم غيرمســتقيم آزاد 

اش، با هم  هاي زباني است و در آن حضور راوي و شخصيت را، به خاطر ويژگي غيرمستقيم
از نظـر  «كند و با آوردن عبارت  راوي اين تلفيق را از هم جدا مي) 4(اما در جملة . شاهديم

. ساز در اين جملـه اوسـت   دارد كه كانوني سازد و اعالم مي مشخص مي منظر جمله را» من
باز شاهد كالم غيرمستقيم آزاد ) 11(و ) 9(اما در جملة . يابد ادامه مي) 8(اين روند تا جملة 

ها، كه ذكرش رفـت،   راوي در برخي جمله. سازي راوي و شخصيت هستيم و تلفيق كانوني
ساز مطـرح   عنوان كانوني دارد و منظر خود را به اعالم ميدر واقع عينيت و خودآگاه خود را 

اند تـا حضـور راوي را فريـاد     ها اول شخص در اين مواقع، به لحاظ شخص، جمله. كند مي
صورت غيرمستقيم  شخص و كالم به   ، با تغيير به سوم يابد بلكه كنند، اما اين روند ادامه نمي

هـا هـم بـا او مطـرح      بينـيم و شخصـيت   نمـي نويسنده را / آزاد، ديگر حضور صرف راوي
  .رسانند شوند و صداي مستقل خود را به گوش مي مي

كردن سعيد بشيري به اقليما و ثبت آن، آمدن اقليما بـه خانـة سـعيد و بيـان      بعد از تلفن
  :ايم گيري شده ساز درونه نظر باز هم شاهد كانوني اش، متن زير را داريم كه به علت گريه
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مين گريه كرده بود و منتظر مانده بود تا كسي مثـل مـن بـه او تلفـن كنـد و      و براي ه) 1(
توانست بدون مقدمه به كسي مثل من تلفن بزنـد و گريـه    نمي) 2. (صدايش به كسي برسد

شود براي كسي چيزهايي گفت و چيزهايي نگفت، شـنونده بالتكليـف    گفتم نمي) 3. (كند
  ).58: 1379خسروي، (دهد  يماند كه دارد مثالً به چه چيزي گوش م مي

اسـت و قسـمت اول از ديـد     سـاز سـعيد بشـيري     كانوني) 1(در اين قسمت، در جملة 
ها ذهنيت اقليماست كه بر  رسد جمله به نظر مي» ...و منتظر مانده بود «اوست و قسمت دوم 
اسـت و   شخص و كـالم غيرمسـتقيم آزاد    صورت سوم  جمله به . آيد زبان سعيد بشيري مي

هم به صورت گذشـته    هاي جمله فعل. آميزد ين ترتيب كالم راوي و شخصيت درهم ميبد
صـورت كـالم    بـه  ) 3(امـا جملـة   . شود هم تكرار مي) 2(اين شيوه در جملة . است ادا شده

در اين سه جملـه، ذهنيـات   . است شونده سعيد  ساز و كانوني غيرمستقيم بيان شده و كانوني
تـر از منظـر    در جملة دوم اين ذهنيات متفاوت. ات سعيد و اقليماذهني: شود متفاوت بيان مي

نظـر گرفتـه    صورت چندصـدايي در  تواند به  شوند كه مي سعيد بيان شده و در هم تلفيق مي
شـده، و بـه تبـع آن فضـاي      گيـري  سازي درونـه  ادامة متن اين فرض ما، يعني كانوني. شود

  :كند چندصدايي را به يقين نزديك مي
 ـ  زنـي كـه ايـن نامـه را نوشـته      ـ گفت راستش شكل مادرش را) 2. (ر گريه نكردديگ) 1(

خواهـد تـا بـا     فراموش كرده و شايد اين فراموشي عمدي بوده ولي حاال ايـن نامـه را مـي   
و براي همـين بـوده كـه    ) 3. (اي كه نامه را نوشته به ياد من بياورد كلماتش شكل نويسنده

و من حاال فكر ) 5. (كه راه حلي پيدا شود نه اين) 4. (يدخواسته براي كسي مثل من بگو مي
خواسـت   حتمـاً مـي  ) 6. (هـايش، انـدوهش را نگويـد    توانست حرف كنم كه اقليما نمي مي

و من هم مـردي در  ) 7. (خودش را خالي كند، و شايد هم برايش مهم نبود براي چه كسي
شـد   بود، حالتي مجـرد كـه نمـي   اش بودم كه با او اين قرابت را داشت كه شبيهش  نزديكي

شايد اين نامه به : پرسيدم) 8. (لمسش كرد كه بايد همة اين متن خوانده شود تا معني شود
اسـت ولـي    ممكن: گفت) 10. (كني براي همين گريه مي) 9(اي؟  يادت آورده كه تنها مانده

مـن بـراي    گوينـد آرزو دارنـد كـه    من ديگر نيازي به هيچ كس ندارم، هر چند كه مثالً مي
  ).59: 1379خسروي، ... (هميشه 

انجامد تا شايد جـوابي   وگو بين سعيد و اقليما مي هابه گفت اين ده جمله، كه آخرين آن
هـا يـا در    است كه برداشـت  هاي سعيد  ذهنيت  تر ها داده شود، بيش هاي شخصيت به ذهنيت

صورت غيرمستقيم آزاد بيـان   به) 1(جملة . رساند اش از علت گرية اقليما را مي واقع ارزيابي
جا مطرح  ها در اين ساز، راوي و شخصيت هر دو هستند و تمايز صريح بين آن شده؛ كانوني
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صورت غيرمستقيم بيان   به) 2(جملة . نيست، مگر از طريق بافت عيني يا ذهني مطرح شده
» مادر«شده همراه  كارگرفته است، چراكه اگر از زبان اقليما بود ضميرِ به شده و از زبان سعيد 

بنـابراين از زبـان سـعيد امـا از ديـد      . شـخص  شخص باشـد نـه سـوم    اول» ـ م«بايست  مي
رسـاند، چراكـه    ترديد موجود در جملـه را مـي  » شايد«نماي  حضور عنصر وجه. اقليماست

تواند با قطع و يقين علت را  است و آن هم از ديد اقليما و به همين سبب نمي گوينده سعيد 
» مـادر «شخص، كه به همراه  در ادامة همين جمله، شاهد چرخش ضمير از سوم. كندمطرح 

اسـت كـه تـا آخـر همـين جملـه حفـظ شـود، بـه           آمده بود و بدين واسطه انتظار ما ايـن  
هسـتيم كـه   » اي كه نامه را نوشته به ياد مـن بيـاورد   شكل نويسنده... «در » من«شخصِ  اول

. جا شاهديم ه حضور هم راوي و هم شخصيت را در اينرساند ك درواقع اين برداشت را مي
اسـت و    هاي قبل استنتاج منطقي از جمله گر  بيان» و«نماي گفتماني  با نقش) 3(شروع جملة 

، اما اين بار براي اشاره بـه سـعيد، چـرخش    »من«تكرار ضميرِ . دهد كالم را زيباتر جلوه مي
،  است و كـالم  صورت گذشته  رچه جمله بهاگ. سازد ساز را مشخص مي زاوية ديد و كانوني

و ) 5( جملـة . كند ساز را مشخص مي راوي و كانوني» من«؛ اين ضميرِ است غيرمستقيم آزاد 
عبارتي ساخت جملة قبـل را   شود و به آغاز مي ـ كه، و نه اين ـ نمايي گفتماني هم با نقش) 6(

  .كند تكرار مي
كنـد، و   وجه كالم را مشخص مـي » شايد«و  »حتماً«، »كنم فكر مي«حضور ادات احتمال 

اسـت كـه    به همين علـت . گويد ها را از ديد اقليما مي است و جمله ساز سعيد  كه كانوني اين
صـورت غيرمسـتقيم آزاد بيـان شـده و      بـه ) 6(جملـة  . تواند با قطعيت حرفش را بزند نمي
تـوان   ر عين حـال، مـي  تر آميختگي كالم شخصيت و راوي را دربر دارد و، د عبارت دقيق به

توان از روي بافت عيني تشخيص داد كه  باشد و مي صورت جمع مي ساز به گفت كه كانوني
كالم غيرمستقيم . كند گوينده سعيد و اما بيننده اقليماست و سعيد از ديد او جمله را بيان مي

. كند تر مي يبودن آن قو هم شاهد بوديم و اين ظنّ ما را در چندصدايي) 4(آزاد را در جملة 
شخص و بعد تبديل آن به اول شخص را  هاي پيشين ضمير سوم كه گفته شد، در جمله چنان

بـه بعـد حضـور ثابـت     ) 7(شود اما از جملة  شخص بدل مي داشتيم و دوباره ضمير به سوم
كنـد و راوي   صدايي ارائه مـي  بينيم كه متن را تقريباً به صورت تك شخص را مي ضمير اول
كه جمالت قبل از آن را از  به بعد هم، با توجه به اين) 8(از جملة . نماياند ه ما ميمنفرد را ب

اسـت از اقليمـا،    توان گفت ذهنيات سـعيد   واقع مي زبان سعيد و از منظر اقليما داريم كه در
  صورت مكالمه ميان دو شخصيت؛ تا شايد سعيد شود و به صورت مستقيم ادا مي كالم به
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ها و ذهنيت خود را در قبال مسئله بيابد و، با توجـه بـه ايـن موضـوع،      بتواند پاسخ پرسش
كننـد و صدايشـان را در    ها خود را آشكار مي وگو، شخصيت ازاي گفت توان گفت كه، به مي

كاررفتـه   كه ضماير به مخصوصاً اين. دهند نشان مي ـ راوي ـ صورتي مستقل از ديگري متن به
ها بتوانند خويشتنِ خـويش را در   ين طريق شخصيتشخص است تا شايد بد صورت اول به

اسـت كـه    شـايان ذكـر  . مستقل فرياد كننـد » من«عنوان  متن نشان دهند و حضور خود را به
كـاوي كـاربردي    ضماير شخصي، كه درواقع منشـي كالمـي دارنـد، در مالحظـات سـخن     

ضـماير  . شخص هم در ايـن مـتن هسـتيم    ما شاهد حضور ضمير سوم. يابند كننده مي تعيين
توان  كه در گذشته حضور داشتند و ديگر نمي اند شخص حاكي از چيزي غايب و پنهان سوم
اي عيني و غيرشخصي  تواند جنبه بنابراين كاربرد اين ضميرها مي. ها را در زمان حال ديد آن

كـردن رويكـرد    است كه گوينده قصد پنهـان  گر اين موضوع به متن دهد و در عين حال بيان
بـار هـم    توان متن زباني بلندي را شاهد بود كه در آن حتـي يـك   مي. د را داردشخصي خو
شخص مشهود  كارنرفته ولي حضور پربسامد ضمير سوم شخص به شخص و دوم ضمير اول

شخص را  شخص و هم سوم شخص، هم دوم است؛ اما در اين قسمت از متن هم ضمير اول
يعنـي هـم در   . ت اين ضماير را ارائـه دهـد  تنيده از خصوصيا تواند متني درهم داريم كه مي

اي منفــرد و هــم در جهــت تشــخيص و  كــردن رويكــرد شخصــي و راوي جهــت پنهــان
  .ها استقالل شخصيت بخشي يا درواقع اعالم عينيت

هـاي رمـان را بـه     توانيم ذهنيـت چندگانـة شخصـيت    واسطة آن مي بخش ديگري كه به
در ايـن نامـه، مـادر مـدام     . نويسد براي اقليما مياست كه مادر اقليما  اي نمايش گذاريم، نامه

ـ به عهدة او نبـود و علـت آن را فرافكنـي     ـ اقليما كند كه علت ترك فرزندش يادآوري مي
هـا   يعني مدام از ذهن ديگران به ارزيابي ديگر شخصـيت . اندازد كرده و به عهدة ديگران مي

  :پردازد تا خودش را محق جلوه دهد مي
  !اقليماي خوبم

هـايم   دانم از دستم دلتنگي، ولي ترا به امت قسم به حرف مي) 2. (الهي مامان فدات شه) 1(
ولي من ) 4. (حق هم داري. ات را فراموش كردي»زهره«دانم كه مامان  مي) 3... (گوش بده 

ام، مطمئن هستم كه به دستت نرسيده، عمو عزيز خاخام ميل نداره كه ما  بارها برايت نوشته
اي نبود، بايـد   چاره) 6. (ولي حاال بايد برايت شرح بدهم) 5. (م خبر داشته باشيماز حال ه

عمو عزيـز  «يعني ) 9. (اميدوار بودم توهم بيايي، نشد) 8. (شد كرد چه كار مي) 7. (رفتم مي
. حقيقت اين نبود كـه برايـت جلـوه دادنـد    ) 10. (نگذاشت، يعني كاري انجام نداد» خاخام
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به روح مامان زلفا ) 12... (ها نبودم كه دخترش را به امان خدا رها كند  نمن از آن ماما) 11(
  ).60: 1379خسروي، (قسم اين طور نبود 

شـود   شود، تا انتهاي نامه حفظ مـي  لحن اين جمالت، كه از زبان مادر اقليما بيان مي
خـود   در اين بخش، مادر شخصيت. شود كنند و متفاوت مي ها تغيير مي شونده اما كانوني

خـودي كـه از ديـد     ـ  سان حضور خودهاي متضاد كند و بدين را بازبيني و بازنگري مي
اي از  مظهر و نمونـه  اقليماست و خودي كه از ديد عمو عزيز خاخام و خود مدنظر مادر

كه رابطة مادر و فرزندي را در حالت  مادر، بعد از اين. از ديد باختين است ـ  جدل پنهان
عنـوان يـك آدم    آورد و شخصيت خود را به رابطة گذشته را به ياد ميبيند،  فروپاشي مي

شود كه بـاقيِ مـتن را از    گونه، خواننده ترغيب مي اين. شود بدبخت و بيچاره يادآور مي
مادري كه علت جدايي خود از فرزندش و نيز نوشتن اين نامة . بگيرد زاوية ديد مادر پي

شـدة مـادر در كـالم     تكـه  عبارتي، هويت تكـه  به. دهد اصطالح پريشان را توضيح مي به
و » بـودن  دلتنـگ «ذهنيـت مـادر در افعـال ذهنـي     . شـود  مستقيمِ او به تصوير كشيده مي

رسد كه مادر، با بيان اين جمـالت، ذهنيتـي از    نظر مي به. است بيان شده» كردن فراموش«
تن نيامده صداي جمالتي كه در م. كند پردازد، منعكس مي خود را، كه به تحليل خود مي

بازبين مادر است كه تا آخر ادامه  به بعد، صداي خود) 6(از جملة . طرف ست بي مادري ا
كند، ازجانب مـادر   نماي گفتماني را ايفا مي  ، كه نقشِ نقش»دانم مي«وجود فعل . يابد مي

واقع گريزي است به برداشت و ذهنيت اقليما از مادرش كـه   در) 3(و ) 2(هاي  در جمله
عنوان شخصـيت در جملـة    مادر در مقام نويسندة نامه و مادر به. شود ز زبان او بيان ميا
عنوان شخصيت  كه استقالل را از خود، به خصوص اين به. شوند نظر از هم جدا مي به) 6(

نمايـان  » شـد كـرد   چـه كـار مـي   «و » اي نبـود  چاره«هاي  كند و در جمله نامه، سلب مي
كنـد و، بـا ايجـاد     اي متضاد درون خود را هـم مطـرح مـي   بدين شيوه، خوده. سازد مي

. بخشـد  اي چندصدايي مـي  شود، به متن جلوه فضايي كه در آن چندشخصيتي حاضر مي
نويسـندة نامـه و   / كالم غيرمستقيم آزاد را داريم كه حضور همزمـان راوي ) 7(از جملة 

  .بينيم شخصيت را با هم مي
در جملـة  » آن«صـورت   كه به» او«خطاب به  اين جدايي بين خودهاي دروني مادر در

شدة  تكه كند كه خود درونيِ تكه يابد و خواننده را ترغيب مي تري مي آمده نمود دقيق) 11(
بـودن ذهنيـت خـود     تكـه  مادر، كه در عـين تكـه  . در ذهن حفظ كند» او«و » من«او را بين 

كند، در جهت تلفيق آن سعي دارد حـداقل بـا    جداييِ خود از فرزندش را هم احساس مي
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! به برداشت واحـدي از خودشـان دسـت يابـد امـا دريـغ      ) 4(در جملة » ما«آوردن ضمير 
  .تواند به اين پريشانيِ خود ساماني دهد و به صداي واحدي دست يابد نظر نمي چراكه به

وگـوي بـين    پردازيم كـه طـي آن گفـت    ، مي»اآلثار مصاديق«به متني از در بخش بعدي، 
هـاي كتـاب، را بررسـي     منصور مظفري، دو تـن از شخصـيت   االسرار و شاه خواجه كاشف

دهنـد، در   هاي متفاوتي كه از خود نشـان مـي   واسطة شخصيت ها هم، به كنيم كه اتفاقاً آن مي
منصـور از   طي سـؤالي كـه شـاه   . تأثير نيستند يدادن متن ب شخصيتي جلوه  صدايي و چند  چند

پرسد، خواجه بـه پاسـخ    االسرار دربارة زندگي و چگونگي كسب كرامت مي  خواجه كاشف
هم وارد روايت  ـ  احمد بشيري يا شيخ يحيي كندري ـ گويي، راوي در حين پاسخ. نشيند مي
اجـه و زمـان حـال از    واسطة حضور افعال زمان گذشته از زبان خو شود؛ و اين حالت به مي

  :شود زبان راوي برجسته مي
مـاه   رفعت) 2. (كرد و بعد آن واقعه مسافر سمتي شديم كه هر صبح خورشيد طلوع مي) 1(

هـاي صـورتش    ولي خط) 3. (آيد از ميان غباري كه شايد از آن زلزله باقي مانده در هوا مي
و خواجـه  ) 5. (نويسم همچنان ميگذارد كه  هايم مي انگشتانش را بر شانه) 4. (است ساكن 

گويد هم در آن سفر بود كه چون سرو در باد قد كشيديم و در باد خم شديم و  ميراحمد مي
ماه، در  رفعت) 6. (روييد كرديم و هم در اين سفر بود كه محاسن بر عارضمان مي منازل طي

صـداي  ) 8. (زنـد  آونگ سـاعت ديـواري دوبـار مـي    ) 7. (است آن غبار تاريك، سرگردان 
گويد و ما در حال آموختن زبان  و خواجه مي) 9. (پيچد اش در متن خطابة خواجه مي فلزي

هـاي   كـرد و بـه هيـأت    مان خو مي كه طعم و قوت غذا با ذائقه چنان آن) 10. (مردمان بوديم
گاهي ترك بوديم و گاهي چركسي و زمـاني عـرب سـوختة    ) 11. (آمديم گوناگون در مي

) 12. (دويـديم  هاي ناموزون اشتران مي آب و علف، به دنبال قدم ري بيمسقطي و، از صحا
شود تا وقتي كه خواجه احمد  ماه درهم مي صداي زنگولة قافلة اشتران و صداي گرية رفعت

به حوالي بنارس كه رسيديم، سقف مقوس و سفيد معبد بـزرگ بنـارس نمايـان    : گويد مي
  ).77 -  76: 1379خسروي، (گرديد 

شونده،   اما كانوني) احمد بشيري(ست  ساز، يعني گوينده، راوي ا  مالت، كانونيدر اين ج
ماه  گونة رفعت حضورِ ساري و سيال. است و جايي خود راوي االسرار  جايي خواجه كاشف

هاي متفـاوت   در روايت، كه زن احمد بشيري بوده؟ از گذشته تا حال، آن هم در شخصيت
هـا و، در   مدرنيسـتي شخصـيت    االسرار صبغة پسا كاشف همراه حضورهاي متكثر خواجه به

كند  ماه در روايت ظنِّ ما را قوي مي  گونه حضور رفعت  بدين. كند نتيجه، رمان را تقويت مي
عينـي  / روي، ايـن بافـت ذهنـي    كه راوي را احمد بشير بدانيم نه شيخ يحيي كندري؛ از اين
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دليل  بيان دو زمان گذشته و حال هم بي. زدسا مان ممكن مي ست كه شناسايي راوي را براي ا
اآلثار، در زمان  عنوان نويسندة دوباره يا درحقيقت بازآفرين مصاديق احمد بشيري، به.  نيست
كنندة وضعيت كنـوني در   ست كه بايد بازگو اي ا گونه برد؛ بنابراين روايت او به سر مي حال به

االسرار به زبان خود، و حضور او در زمـان   كه بيان احوال خواجه كاشف آن اثر باشد و حال 
سان هر شخصيت زبان يا، به عبـارتي،   بدين. كند گذشته، روايت گذشتة افعال او را تبيين مي

حتي در اين روايت كـه  . گيرد صداي مستقل خود را دارد و روايت را در زمان خود پي مي
هـا را بـه زمـان حـال      فعـل سعيد بشيري، فرزند احمد بشيري، در خوانش كنوني اثرِ پـدر،  

باري، به هـر صـورتي كـه مـتن     . كند اي ديگر مطرح مي عنوان راوي برگردانده و خود را به
/ شناختي در جهت تكثر راوي توان دليلي زبان ها را مي بودن زمان فعل خوانده شود، متفاوت

  .سازد ميصدايي   صداهاي متن دانست و در عين حال بدين صورت روايت ما را هم چند
يابنـد و بـه گـردش در     رسند، در جايي اسكان مي وقتي اقليما و سعيد به بيرون شهر مي

  :آيند پردازند و بعد جهت نوشيدن شير مي حوالي آن محل مي
اقليما ليواني برداشت و انگشتان دو دستش ) 2. (چي دو ليوان شير و نان تنك آورد قهوه) 1(

. اسـت  طعـم   چه خـوش : گفت) 3. (جرعه شير نوشيد را به دور ليوان درهم بافت و جرعه
در كنـدوي آونـد   / طعم بـاران و خـاك   ) 5: (ياد آوردم و خواندم آن شعر مشهور را به) 4(

و در / هاي بستان بجوشـد  و از چشمه/ تا در مدار رگان طواف كند / شود گياهي شراب مي
  ر شـكل ديگـر علـف   آن جملة معروف را گفتم كه شي) 6. (چشم كودكان خاك طلوع كند

  ).84: 1379خسروي، (است و علف شكل ديگر باران و باران شكل ديگر ابر 
، در توضيح كالم دوآوايي )هاي بازنمايي گفتار و تفكر شيوه(در بخش مالحظات نظري 

زمان به دو زمينه و  طور هم همچنين به  شود بلكه سخن دوآوايي نه تنها بازنمايي مي: آمده كه
توانـد سـخنِ    جا نويسنده مي در اين. زمينة بيان كنوني و زمينة بيان گذشته: اردبافت اشاره د

گيـري   اي كه به اين سخن، كـه جهـت   گونه كار گيرد، به غير را هم در جهت اهداف خود به
گيـري معناشـناختي جديـدي     است و اكنون نيز سعي در حفظ آن دارد، جهت خود را داشته

مثابة سخن نويسـنده   چنين سخني اصوالً به. غالب كند وسوي نوي را بر آن ببخشد و سمت
شـناختي و   گيري معناشناختي و نشـانه  به اين شكل، سخن واحد دو جهت. شود دريافت مي

سزايي در تحليـل مـا    اين كالم دوآوايه و دوصدايي نقش به. كند دو آوا را در خود جمع مي
بـه    كنـد بلكـه   جهان واقع اشاره ميتنها به چيزي در  كند و شامل سخني است كه نه ايفا مي

گونه كالم   انواع اين. كنش كالمي ديگري كه توسط گويندة ديگري بيان شده هم اشاره دارد
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گـويي   ، نقيضـه )كارگيري كالم ديگري در جهت اهداف خـود  به(بخشي  اند از سبك عبارت
فعاالنـة كـالم    تأثيرگـذاري (، و جدل پنهان )كارگيري كالم غير برخالف و مغاير اهداف به(

  ).ديگري بر كالم نويسنده
) 1(جملـة  . شـود  با اين توضيح، رويكرد ما به اين بخش از متن روايـت مشـخص مـي   

منظر ) 2(شود؛ و در جملة  صورت كالم غيرمستقيم آزاد و با ويژگي خاص خود آغاز مي به
ذهنيـت   توانـد  كالم مستقيم اقليماست كه مي) 3(جملة . شود مشخص مي) 1(كالمي جملة 

را بـراي همـان   ) 5(سعيد جملـة  . دروني خودش و در پاسخ به سؤال درونيِ خودش باشد
سـو و   گيـرد و بـا آوردن متنـي ديگـر هـم      كار مـي  بخشي بيان شد به هدفي كه دربارة سبك

كـالم  (كنـد و دو زمينـة كنـوني     آوايي را بر متن مسلط مي اي دو راستا با نيت خود وجهه هم
گفتـه،   اگرچـه، طبـق مطلـب پـيش    . كنـد  را نيز حفظ مي) زمينة شعر(ه و زمينة گذشت) خود
هـم  ) 6(جملة . كند بويي دوآوايي براي متن ايجاد مي و است اما رنگ واقع اين كالمِ راوي  در
بخشـي، هماننـد جملـة     صورت كالم غيرمستقيم آزاد است، گويي كه داراي كاركرد سبك به

م دوسـويه در مـتن رمـان جهـت تأكيـد مطالـب       هاي ديگر اين نوع كـال  نمونه. قبل، است
  :آيد شده در زير مي گفته

اي از رسـالة   جملـه . ورقة بزرگ زردي به ديوار چسبانده شده بود. به اتاق اقليما وارد شدم
است، حتي ترس آسمان و  همه چيز در اختيار آسمان : بريثا با ماژيك قرمز نوشته شده بود
ها  اقليما گفته بود كه آن. كنيم هايمان در زمين منتشر مي ما ترس مقدسمان را با صدا و دست

باشيم  هاي يهوه هستيم و فاعل فعل فرمان يهوه مي گويند كه ما مؤمنين امت يهود دست مي
  ).186: 1379خسروي، (

گاه رفـت و  . / بر او لعنت روزان و شبان باد. / اقليما دعاي مركاوه را ترجمه كرده بود
هايي كـه در   همة نفرين./ در آتش غضب خود بسوزاند./ او را نيامرزد خداوند هرگز. / آمد

  ).188: 1379خسروي، (خداوند نام او را از آسمان بزدايد ./ تورات آمده بر او باد

منصور با تلخكـي اسـت كـه در     وگوي شاه هاي زيباي اين روايت، گفت ازجمله صحنه
ت و اقتدار حكومت و تلخك نمادي از منصور نماد قدر شاه. دربار او مشغول خنداندن است

حال، زيباييِ كار زماني دو چنـدان   با اين. طبقة پايين كه در دربار كاري جز خنداندن؟ ندارد
اي  گونـه   منصور علناً به وگو با شاه وار، تلخك در گفت شود كه، با ايجاد فضايي كارناوالي مي

دانسـت؛   قـدرت  ي از وارونگي طبقاتا توان آن را نماد و نشانه كند كه مي با او صحبت مي
سـان بـا ظهـور و     رونـد و بـدين   شود و فقيران به صـدر مـي   كه شاه به زير كشيده مي جايي
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. آفرينند دادن صداي خود، در كنار صداي مسلط و مقتدر جامعه، فضايي چندصدايي مي بروز
كند كه شاه بـه   ميگويد و احساس و اعالم  تلخك، در مواجهه با شاه، از خود ديگرِ شاه مي

االسـرار در نابودشـدن    گوييِ خواجه كاشـف  واسطة پيش چرا كه، به. درآمده» مستور«حالت 
منصور به دست يكي از فرزندان خود، شاه منصور تمام فرزندان خود را كشته، زنانش را  شاه

 سـت كـه   بستري با هيچ زني را ندارد و افراط تا حدي ا طالق داده و ديگر ميل طرب و هم
وگـوي   و اين همـه در گفـت  . با لباس زنانه اند هايش مرد دهد اما رقاصه مجلسي ترتيب مي
اي متفاوت  گونه وگو، لحن كالم هم به در اين گفت. گيرد منصور شكل مي ميان تلخك و شاه

بارگي بوده، نسبت به ايـن امـر بـا     هايش زن منصوري كه يكي از ويژگي شود و حتي شاه مي
  :دهد عمل نشان ميال هايي عكس واژه

كـه پلـك بزنـد چشـمان      آن مثل ميموني در كنجي كمـين كـرده، بـي   . است تلخك ساكت 
هـان  : پرسـد  زند و مـي  لبخند مي. بيندش شاه مغفور مي. چرخاند اش را در حدقه مي ازرقي
زانوهـا را بـر زمـين    . جهـد بيـرون   از چه اين روزها ساكتي؟ تلخك از سه كنج مي! تلخك

زاد را سؤالي به خـود مشـغول    اين سگ خانه: گويد ا ستون شانه كرده، ميه گزارده و دست
بعـد  . پرد چه سؤال تلخك؟ تلخك به جلو مي! هان: پرسد خندد و مي شاه مغفور مي. داشته

چـه بـر سـر آن    : گويـد  مي. چرخد جهد و دوباره به جلو مي گرداند و به عقب مي سر برمي
  ).100: 1379خسروي، (فرمايند  خانه نمي ديگر سلطان مستور ما آمده كه ميل حرم

. صـورت كـالم غيرمسـتقيم آزاد آمدنـد     جملة اول ايـن بخـش بـه    3ناگفته پيداست كه 
واسـطة   هـا، بـه   شـونده  ست اما كـانوني  شيخ يحيي كندري ا/ نظر احمد بشيري ساز به كانوني
چندصدايي تأثير  گيرد، به تناسب تغيير كرده و اين تا حدودي بر فضاي اي كه در مي مكالمه

منصور و تأكيد تلخـك بـر    وگو ميان تلخك و شاه اين گفت. كند گذاشته و آن را تقويت مي
  :شود منصور، كه مستور مانده، در جاهاي ديگر روايت تكرار مي خود ديگرِ شاه

و من همچنان بايد بنويسم . رود ماه بيرون مي رفعت.  پيچد نشين مي صداي زنگ خانه در شاه
. چرخاند آورد و مي مغفور ايستاده، زبان درازش را از دهان بيرون مي تلخك در قفاي شاهكه 

شـاه  . گردانـد  اش را در حدقه مـي  اندازد و چشمان ازرقي ابروان انبوهش را به نوبت باال مي
گاه تخت  اي از فراز سرير به پيش كني تلخك؟ تلخك مثل گربه هان چه مي: پرسد مغفور مي

: گويـد  خندد و مي شاه مي. برم مذمت حضرت سلطان را به پيش اجنه مي: ويدگ مي. جهد مي
  .گويي آري؟ ، چرا از براي اغيار مي خوب چرا مذمت ما را به پيش خودمان نمي

است كه اهل حـرم بـه    زاد سؤال كرد چه واقع شده جني از سگ خانه: گويد تلخك مي
ايـن سـگ   : گويـد  تي؟ تلخك مـي خوب تو چه گف: گويد اند؟ شاه مغفور مي سوگ نشسته
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زاد گفت شاه منصور بر آن ديگر سلطان مستور ما خشم گرفتـه و ايشـان را از خـوان     خانه
اند و اهل حرم به سوگ نشسته و در فراق سلطان مستور گريه و  متلون حرم محروم فرموده

  ).115: 1379خسروي، (كند  ندبه مي

شبيه مـتن پـيش اسـت، همـراه بـا كـالم        اين متن به لحاظ ساختاري و نوع كالم تقريباً
وگو ميان  شوندة جدا از هم و همراه گفت ساز و كانوني غيرمستقيم آزاد در آغاز و بعد كانوني

  .شاه و تلخك
  :و اينك متن بعدي

اند به شور كه هيچ كس به سماع در نيست و شاه مغفور شاد  و اينك مغنيان طرحي ساخته
نشيند و  گاه سرير مي تلخك در پيش. اند به شور درآمده چنان كه كلمات آن. كند خواري مي

  .گذارد به حزن بناي گريستن مي
تـو را چـه   : پرسـد  برد و از تلخـك مـي   شاه مغفور دست به نشانة توقف طرب باال مي

  گريي؟ شود كه در عيش كه هستي، مي مي
  .گريم منصور مي از براي موت شاه: گويد تلخك مي

  ايم؟ ما كه بر تخت بنشستهاما : گويد منصور مي شاه
  .گريم منصور مستور مي منصور، يعني شاه بر موت آن شاه: گويد تلخك مي

  است؟  حال چه هنگام ياوه: گويد منصور مي شاه
است و اميدوار كه شفا يافته  پنداشتم شاه مستور بيمار  ديري بود كه مي: گويد تلخك مي

چنان خفته، يعني كه اذن موت يافته و  ور ما همام كه شاه مست ليكن الحال دريافته. و برخيزد
چنان نعش بالتكليفش معلق مانده و هيچ كـس در   خيزد كه فرمان راند و هم ديگر برپا نمي

  ).139: 1379خسروي، (انديشة كفن و دفنش نيست 

يـافتن مكالمـه ميـان تلخـك و      جاست كه در هـر سـه مـورد، پـس از پايـان      جالب اين
منصور به خنده و  منصور از جانب تلخك، شاه ود عيني و ذهني شاهمنصور و آشكاري خ شاه

تـر   زند تا هـر چـه فعـال    اي كه شايد از روي طنز بر خود مي خنده! چراكه نه. افتد قهقهه مي
  .اش را دريابد گرديده و خود حقيقي

ا آمـده و او آن ر  گفت، يك جلد از هفتاد و اندي جلد تلمـوذ بـه فارسـي در     اقليما مي) 1(
. تصـميمش را گرفتـه  : گفت) 2. (كه احكام مربوط به ارتداد در آن ثبت شده  خوانده، همان

كـه مـن در     مقصـودم آن ) 4. (مهم بود كه بپرسم كه من در اين تصميم چه نقشي دارم) 3(
دانست   شايد مي) 6. (دانم  نمي: گفت) 5. (كه جايي دارم  غايب هستم يا آن   واقعة تصميمش

  ).112: 1379خسروي، (خواست بگويد   و نمي
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سـاز سـعيد     شخص بيان شدند، اما كـانوني  صورت سوم به) 2(و ) 1(در اين متن، جملة 
) 3(امـا در جملـة   . گويـد   ــ مـي   شـونده   ـ كانوني است كه جمالت را از ذهن و زبان اقليما

جملـة  . مـده شخص آ و جمله به صورت اول) راوي(ست  شونده يكي ا  ساز و كانوني  كانوني
) 5(در جملـة  . كنـد   تر بيـان مـي    است كه سعيد ذهنيت خود را دقيق) 3(همانند جملة ) 4(

. است شوند و ذهنيت اقليما از زبان سعيد بيان شده  شونده از هم جدا مي  ساز و كانوني كانوني
چگونه اسـت؟ جملـه از منظـر يـا از زبـان كيسـت؟ راوي يـا        ) 6(اما برداشت ما از جملة 

. مستقيم آزاد اسـت  شخص بيان شده و كالم غير يت؟ جمله به صورت گذشته و سومشخص
صـورت   بـه ) 4(و ) 3(توانسـت هماننـد جملـة      از ديد سعيد نيست، چراكه، اگر بـود، مـي  

هـاي    توانسـت هماننـد جملـه    شخص بيايد و كالم اقليما هم نيست كه، اگـر بـود، مـي    اول
اي نيست كه بتوان بر اساس آن، كالم را بـه    شناختي انحداقل هيچ نشانة زب. اش بيايد  پيشين

اما، بدون اتكـا بـه   . هاست اي از كالم هر دوي آن  آميخته  راوي يا شخصيت نسبت داد بلكه
  .توان به ذهنيت اقليما نسبت داد تا راوي  تر مي    ها را بيش  هاي زباني، اين واژه  مؤلفه

افزايـد،    اي را مـي   بر سـطوح تحليـل مـا اليـه    توجه رمان، كه  هاي جالب  ازجمله قسمت
خان آن را ترجمه كـرده و يـك نسـخه از آن را مـادر      است كه سليمان» زلفاجيمز«سفرنامة 

هـاي    تـوان كـانون   كـه مـي    اي كه درخور توجه است ايـن   نكته. است اقليما براي او فرستاده 
است كه سفرنامه را نوشته امـا   چراكه زلفاجيمز . متفاوت و چندگانه براي سفرنامه قائل شد

) عنـوان راوي  بـه (خان آن را به فارسي برگردانده و در اين برگردان  سليمان. به زباني فرنگي
و . اسـت  تصـرف و فضـولي خـود را هـم روا داشـته       عبارتي دخل و  توضيحاتي داده يا به

دد قـرار  كه متن سفرنامه به دست اقيمـا و سـعيد رسـيده مـورد خـوانش مجـ       نهايت اين در
اسـت كـه وقـايع آن را از سـر      درواقع، در خوانش سفرنامه توسط اقليما و سـعيد  . گيرد  مي
  .كنيم  ها ارتباط برقرار مي گذرانيم و با شخصيت  مي

خـان   جـان اورل و سـليمان   هايي از اين سفرنامه، جايي كـه زلفـاجيمز بـا سـر      بخش
بينـيم و بـا لحنـي     يگـر از او را مـي  ست كه گويي شخصيتي د اي ا  گونه برخورد دارد، به 

هايي كه حاكي از عشق يا تنفـر او نسـبت     با جمله. پردازد  متفاوت به ارزيابي ديگران مي
كه شخصيتي عاشق و منزجر از خود بـه    است؛ به طوري خان و سرجان اورل  به سليمان
  :گذارد  نمايش مي
بدن شدرك در فاريـاب بـه پايـان    كه كار اكتشاف روزانه براي يافتن نيمة ديگر  هنگامي

  :شدند تا حين استراحت چاي بنوشند رسيد، گروه دور هم جمع مي  مي
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خان مثـل يـك جنـتلمن     سليمان) 2. (شد  در اين مواقع معموالً ضيافت چاي تدارك مي) 1(
معموالً كت و شلواري از كانگاي سفيد و پيراهن سرخ داشت ) 3. (پوشيد  انگليسي لباس مي

من هم لباسي ) 5. (نواز بود  واقعاً چشم   هاي لباسش  رنگ   هماهنگي) 4. (زد  ي سياه ميو پاپيون
تربيت خـانوادگي مـن   ) 7. (البته اين موضوع علت مشخصي نداشت) 6. (پوشيدم آراسته مي

لكـن متأسـفانه سـرجان اورل مبـادي ايـن      ) 8. (است كه هميشه مبادي آداب هسـتم  طوري
كـاران ميـز را آراسـته و      كـه، در هنگـامي كـه خـدمت      چنان) 9(. خصوصيات انگليسي نبود

هـاي      بـو را در گلـدان   هاي ياس خوش  آوردند و گل  ريز چيني مي  اي و شكر  هاي نقره  فنجان
گذاشتند، سرجان اورل با صورتي اصالح نكرده، حتي پابرهنه با لباس كار   اي مي سفال فيروزه
معلوم نيست كه الباقي قديس شما به كجا رفته كـه  : گفت  مي نشست و رذيالنه  در كنار ما مي

ـ زني كـه بـه    كردند كه در معيت زلفاجيمز  لكن ايشان نبايد فراموش مي) ... 10. (پيدا نيست
تـر    قابـل تحمـل   از آن غيـر )... 11. (ـ هستند كند  بودن خود افتخار مي بودن و انگليسي يهودي
  ).166 -  165: 1379خسروي، (شدرك قديس بود آميزشان نسبت به  استهزا لحن 

برخي عناصر بياني در اين متن اشاره به ذهنيت چندگانة زلفاجيمز دارد كـه، در طـول   
، )1(جملـة  . دهـد   اش را نشـان مـي    سفرِ كشف نيمة ديگر بدن شدرك، تمـايالت درونـي  

موردبحث آمدن عبارت اما نكتة . نماياند  اش را مي  صورت غيرمستقيم آزاد، سوية دوگانه به
نظـر   لحاظ دستوري نادرست بـه  همراه با فعل زمان گذشته است كه به» اين مواقع«اشاريِ 

بايستي كـه بـه     چراكه عبارت اشاري به زمان حال اشاره دارد و با فعل گذشته مي. رسد  مي
قيد و ديگـر  گونه كاربردهاي   است از اين اما ادبيات داستاني پر . آمد مي» آن مواقع«صورت 
اي   اين مـوارد در چـه زمينـه   : اما سؤال اين است. هاي غريب در زمان و زمان فعل  تركيب

، »اكنـون «، »جـا   اين«، »اين«چون   هايي هم  يابند و بر چه چيزي داللت دارند؟ واژه  ظهور مي
ها نسـبت    معناي اين نشانه. گويند  شناسي اشاري مي  و مانند آن را در اصطالح زبان» امروز«

داشـتن خـويش،    راوي، بـا پنهـان  . شـود   به موقعيت گوينده در زمـان و مكـان تعيـين مـي    
دارد و به اين ترتيـب    اي مشخص از ميان بر مي  ها را با گوينده  پيوندهاي مرسوم اين نشانه

در ايـن  «. هـا گـرايش يابنـد     جاي شخصـيت   سازد تا به سوي اكنون و اين  ها را آزاد مي  آن
و    انـد و نيـز بـه جايگـاه     جـا جمـع شـده     اي به گروهي كه در آن  جا به گونه  در اين »مواقع

از . اند، اشاره دارد و نـه خـود زلفـاجيمز    هاي سفرنامه و رمان  ها، كه شخصيت  موقعيت آن
هـا ابـراز     دهد و نسـبت بـه آن   ها واكنش نشان مي  به بعد زلفاجيمز به شخصيت) 2(جملة 

) 4(در جملـة  . »نوازبـودن   چشـم «و » مثل يـك جنـتلمن  «) 2(الً در جملة مث. كند عقيده مي
دنبـال آن در   خـان دارد و بـه   است كه ديدگاهي مثبت بـه سـليمان    هاي زلفاجيمزي  ارزيابي



 113   محسن نوبخت

  1391 دوم، پاييز و زمستانشمارة سوم، سال ، شناخت زبان

اش را بـا      سنجد و با ايـن خودارزيـابي، همـاهنگي     مي» آراسته«خود را با صفت ) 5(جملة 
است كـه آزادانـه اجـازة     نظر صداي خودآگاه زلفاجيمز  ها به  اين. دهد  خان نشان مي سليمان
طرفـي    بينيم كه در مقايسه با زلفاجيمزِ بي  سان شخصيتي از زلفاجيمز مي  بدين. يابد  بيان مي
) 6(امـا گـويي در جملـة    . پرداخـت  گيرد كه تنها به توصـيف و نـه ارزيـابي مـي     قرار مي

بردن اين تفـاوت،   آيد و، در جهت ازبين  خود مي به) طرف  بي(زلفاجيمزِ نويسندة سفرنامه 
گويــد تــا خــود را از ارزيــابي ديگــران برهانــد و علــت آن را بــا آداب   را مــي) 7(جملــة 

باز شاهد خودي ديگـر از زلفـاجيمز   ) 8(بالفاصله در جملة . داند اش مرتبط مي  خانوادگي
ارزيـابي  » متأسـفانه « عبـارت قيـدي  . هستيم كه در مواجهه بـا سـر جـان اورل قـرار دارد    

بيند كه مبادي آداب است و سـر جـان اورل    اي بين خودي مي زلفاجيمزي است كه فاصله
يابد و   ادامه مي) 9(ذهنيت او از سرجان اورل در جملة . اهميت ندارد  كه اين آداب برايش

 گسست كامـلِ خـود  ) 10(در جملة . يابد  تجسم مي» پابرهنه«و » اصالح نكرده«در صفات 
شـخص اسـتفاده    بينيم كه در اشاره به خـود از ضـمير سـوم     ذهني و عينيِ زلفاجيمز را مي

. كار برده بـود  را براي اشاره به خود به» من«ضمير آشكار ) 5(كه در جملة   حال آن. كند  مي
جـان اورل   بـه ارزيـابي سـر   » آميز استهزاء«هم، زلفاجيمز با صفت سنجشي ) 11(در جملة 

دهـد كـه عناصـر بيـاني       هاي مشابه نشان مي  اين اساس، اين تحليل و تحليل بر. پردازد  مي
صـورتي   هـاي زبـاني بـه     گونـه تفسـير    ايـن . سـاز چندگانـه باشـند     توانند حاوي كانوني  مي

هـا   گذارند كه عناصـر بيـاني در آن    اي را به نمايش مي شناختي ويژگي چندشخصيتي  سبك
هـاي متفـاوت زلفـاجيمز در      عبارتي، خود و نوع به. باشد  حاويِ نظرگاه چند شخصيت مي

. شـود   نظـر گرفتـه مـي    ساز جمع در  بنابراين، زلفاجيمز كانوني. شود گيري مي  ذهن او درونه
شايد اين ذهن چندگانة اوست كه در طول سفر نسبت بـه افـراد مختلـف واكـنش نشـان      

هـاي مهـمِ     تـوان از جنبـه   جـا را مـي    شـده در ايـن   بنابراين چندشخصيتيِ مجسـم . دهد  مي
قطعيت عينيـت و ذهنيـت    لحاظ پسامدرنيستي مرتبط با عدم چندصداييِ رمان دانست كه به

كـه    گفتـه و ايـن    به منظور تأكيد مطالب پـيش . باشد  هاي رمان مرتبط مي  چندگانة شخصيت
آوريـم كـه     مـي هايي ديگر از سفرنامة زلفاجيمز را   ي را ديده باشيم، متن تر هاي بيش  نمونه

  :گذارد  ذهنيت و خود ديگر او را به نمايش مي
آوردنـد و بـه     هاي تـوري روشـن را مـي     كاران چراغ  خدمت. ريخت  خان چاي مي سليمان
خان هـم مثـل    شايد سليمان. كرد  وقفه صحبت مي  جان اورل بي سر. آويختند  ها مي  چنگك

از . قابـل تحمـل بـود    هايش غيـر   صحبتتحمل . داد  هاي ايشان گوش نمي  من به صحبت
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كننـد    قدر ناشي هستند كه انگار با دست چپ كـار مـي    آن: گفت  مي. ها نفرت داشت  عمله
  ).166: 1379خسروي، (

خواسـتم ار وضـعيت     مـي . اسـت رندانـه بنمايـد    سؤالي به نظرم رسيد، هرچند ممكـن 
انـد كـه     ي را خـوب يـاد گرفتـه   هايتان ترك  حتما بچه: اش مطلع شوم كه پرسيدم  خانوادگي

مـن هنـوز ازدواج   ! ليـدي : كه اشكش جاري شـد و گفـت    خنديد و به قهقهه افتاد، طوري
  ).167: 1379خسروي، (شايد من از اين موضوع خرسند گرديدم . ام  نكرده

خان حتمـاً بـه طنـز     سليمان) 2. (ام  كنم اين سرزمين را در خواب ديده  فكر مي: گفتم) 1(
هـاي دورة    و دربارة خـواب ) 4. (شايد: و من گفتم) 3(ايد؟   را هم در خواب ديدهم: پرسيد

) 5. (است هايم بوده  هايي در خواب  هايي با چنين شباهت  كودكي نقل كردم كه هميشه مكان
هـايش چـه     خان هر چند به طنز ولي اصرار داشـت كـه بپرسـد كـه او در خـواب      سليمان

براي ايشان روشن كردم كه هنگامي كه براي اولين بار او را  و من حقيقتش را) 6(كرده؟  مي
آمده و ديگر چيزي نگفتم و بـه طـرف رودخانـه راه      مالقات كردم، به نظرم بسيار آشنا مي

  ).179: 1379خسروي، (افتاديم 

اي كه ذكر آن خالي از فايـده    نكته. توان يافت و چند نمونة ديگر از اين دست را هم مي
كه زلفـاجيمز خودآگـاه خـود را بـا كـالم       اين است كه در متن آخر، ضمن ايننخواهد بود 

كند كـه تأكيـدي     خطاب مي» او«و » من«دارد، خود را هم با ضماير متفاوت   مستقيم بيان مي
ضـماير مربـوط بـه    ) 4(تا جملة ) 1(از جملة . اش است  بر جدايي عينيت و ذهنيت دوگانه

در » ــش «شخصِ  به سوم) 5(ت اما اين ضمير در جملة اس شخص  صورت اول زلفاجيمز به
شـخص   ، اين ضمير به اول)6(در جملة . كار رفت براي اشاره به زلفاجيمز به»  هايش خواب «

  .شود ساز چندگانه محسوب مي به اين صورت زلفاجيمز كانوني. گردد بر مي
شده كـه در     گيري  درونهسازي   يافتن كانوني ، متنيت(Jahn, 1996: 261)بر اساس نظر يان 

گيـري    بيند، نسبت به ساختار روايت درونه  ست كه شخصيت مي آن راوي بينندة آن چيزي ا
بـه ايـن   . اسـت  تـر    تر و نادر  سخت» گويد  مي cگويد كه   مي bكه  گويد  ميa «شده كه در آن 
دصـدايي مـتن   توانـد در تقويـت فضـاي چن     شده، كه مـي  گيري  سازي درونه  ترتيب، كانوني

در مـتن رمـان   . هايي از آن ذكر گرديـد   يابد كه نمونه  تأثيرگذار باشد، به دو شكل تجسم مي
هـا    اقليمـا روزي گفتـه بـود كـه آن    «: هايي از مورد دوم هم مشاهده شـد   نمونه كاتبان اسفار
ون اي از ذريات ما نخواهد توانست درياي مطهر خون امت را بـا خـ    گويند كه هيچ ذريه  مي

  ).185: 1379خسروي، ( »متعفن اغيار آلوده سازد
اسـت كـه صـداهاي ديگـر در او جـاي گرفتـه و         ساز جمع  در اين جمله سعيد كانوني



 115   محسن نوبخت

  1391 دوم، پاييز و زمستانشمارة سوم، سال ، شناخت زبان

هـاي    گويند كه ما مؤمنين امت يهـود دسـت    اقليما گفته بود كه آنها مي« .اند  گيري شده  درونه
  ).186: 1379خسروي، ( »باشيم  يهوه هستيم و فاعل فعل يهوه مي

با وجود اين، باختين هنگام بحث دربارة چندصدايي در مـورد آثـار داستايفسـكي روي    
مورد اول، كه جدل پنهان يا حضور صداهاي چندگانـه در يـك شخصـيت اسـت، تمركـز      

توان ادعا كرد كه متن ما در اين قسمت، كـه اتفاقـاً     گفته، مي  با توجه به مطالب پيش. كند  مي
معنـا   يابد؛ بدين اي چندصدايي و چندشخصيتي مي  هاي انتهايي رمان هم هست، جلوه  بخش

اقليمـا و مـؤمنين   (شـده   گيـري   سازهاي درونه و كانوني) سعيد(ساز اصلي   كه ديدگاه كانوني
اي ديگـر از چندشخصـيتي را     در سطرهاي پايـاني رمـان، جلـوه   . با هم حضور دارند) يهود

سعيد، پس از برگشتن از دانشگاه به خانه، بر اساس شواهد موجـود  جايي كه . شاهد هستيم
او حـين  . اسـت  زعـم مـؤمنين يهـود، كشـته شـده      واسطة ارتداد، بـه  برد كه اقليما، به  مي   پي

  :گويد كردن آخرين قطرات خون اقليما، كه روي زمين مانده، با خود مي دنبال
مغفـور در آن ارك مكتـوب پرسـه    و من به زعم پدر، نطفة آن كلمه كه در هيئت شـاه  

المـوت آن سـلطان     چنان كه خواجه ميراحمد شكاك گفت، ملك  زند هستم، بايد هم  مي
راند و همچنين هجاهاي تن قـديس    باشم كه در كابوس مكتوب پدر هميشه فرمان مي

را به تساوي مابين دو سمت رود مكتوبي كه هميشه جـاري اسـت بنويسـم كـه هـيچ      
هـاي دو سـمت رود ناخوانـده نباشـد       ي تنش در چشـمان جمعيـت  هجايي از صداها

  ).189: 1379خسروي، (

ــ و خواجـه    ـ احمـد بشـيري   شونده پدر سعيد  ساز سعيد و كانوني  در اين متن، كانوني
هاي   شده، چندصدايي را در قسمت گيري  سازي درونه  كه، با ايجاد كانوني اند ميراحمد شكاك

هـاي    ذهنيـت : ايم  كه با نوعي چندشخصيتي هم مواجه ضمن اين. كنند  انتهايي رمان فرياد مي
نطفة آن «صورت  بود، به اي بيان شده  متفاوت و چندگانة سعيد، كه از ابتداي رمان هم به گونه

شخص و  شود و باز هم در كاربرد ضماير اول  مي گرفته   درنظر» ...كلمه در هيئت شاه مغفور 
شايد بازسازي متن بـاال بـه   . يابد  اشاره به خودش تجسم مي شخص توسط سعيد براي سوم

آن ... و مـن  « :سوية چندشخصيتي متن كارا باشد   تر صورت زير بتواند در آشكارسازي بيش
] ... مـن [رانـد و    فرمان مـي ... باشم كه ] او ... [ بايد ] من [زند هستم،   پرسه مي... كلمه كه 

  .»ناخوانده نباشد... بنويسم كه 
هـاي متفـاوت ضـمير      ضماير درون كروشه از نگارنده است تـا بـدين شـكل صـورت    

  .كاررفته در متن مشخص شود به
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  گيري  نتيجه. 5
هـاي    ست كه توسـط بـاختين بـراي اشـاره بـه رمـان       ا گفته شد كه چندصدايي اصطالحي

هـاي    حال، رمـان . او اين واژه را از موسيقي به عاريت گرفت. شد  گرفته كار داستايفسكي به
اوسـت   هاي گو در رمانو  حضور گفت ها آن ترينرزهايي داشت؟ با  داستايفسكي چه ويژگي

هـا برجسـته     شخصـيت  از آنِ و متعدد و مسـتقل  هاي  ا و ايدئولوژيصداه از طريق آن، ،كه
كه سرشتي سراسر  ،ما سعي كرديم كه اين ويژگي را در حال و هواي پسامدرنيستي. شود  مي
است  متني پسامدرن شده، و داليل ارائه ما گاهديد ، ازو در رماني كه كنيم ر دارد، تعريفمتكث
كـه حاصـل    ،صدايي  چند كه ويژگي اين در اين ميان، تمركز ما روي زبان بود و. كار بنديم به

 است، چگونه در زبان بازتـاب  قطعيت جهان پسامدرن  فضايي سراسر متكثر و مملو از عدم
اين كار را با طرح سه پرسش آغاز . يابد مي متنيت ي،به عبارت ،اي   شود و  جسم ميو م يابد مي

 با توجه به متن رمان، به وجود ،كرديم و از دل آن سه فرضيه بيرون كشيديم و سعي كرديم
  :اثبات و رد آن بپردازيم عبارتي، ، بهيا  يا عدم وجود آن 

تبـع آن،    بـه  ،گرفتن تغيير در زاوية ديد و نظر شناختي با در  هاي زبان  بررسي: فرضية اول
را  مـورد بررسـي   صـدايي مـتنِ    ژگـي چنـد   وي تغيير ضميرهاي شخصي و گـاه زمـان فعـل   

  .نماياند مي
بـه تناسـب    ،تغيير نوع سخن از مستقيم به غيرمسـتقيم و غيرمسـتقيم آزاد  : دومة فرضي

 به تبع آن، فضاي رمـان  ،وها  بودن شخصيت تواند در چندصدايي ويژگي اين نوع سخن، مي
  .شودمؤثر واقع  كاتبان سفارا

انواع روايـت را از   ،سخن با تغيير شخص در دستور زبان و لحنِ ،توان مي: سومة فرضي
  .ساخت هم متمايز

ة شـناختي رابطـ   لحاظ سبك كه به هاي موجود، ابتدا سعي شد به هرحال، در كنار فرضيه
رمـان، حضـور   ة هاي بارز ايـن صـبغ   از جلوه. و پسامدرنيسم روشن شود اسفار كاتبانبين 

جـايي كـه در   . اسـت  ها در هـم  هاي چندگانه در يك شخص يا حلول شخصيت شخصيت
 شود ميبر احمد بشيري وارد  ،در خواب ،شود كه شيخ يحيي كندري ابتداي رمان اشاره مي
آميزد و خود او هـم   ر سراسر متن درميسپارد و احمد بشيري با او د و مسئوليتي را به او مي

  :كند كه اشاره مي
ايم كه   نيستيم كه شيخ يحيي كندري» احمد بشيري«و ما كه اينك از نظر اهل باطن ديگر ... 
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همچنـان بـدين    آورديـم،  كه روزگاري مـي  ،حيات يافته و همان روايت قديم را بدين دور
  .)9: 1379خسروي، (ييم نما وقت كتابت مي

 ،هاي تـاريخي را در زمـان حـال    حال براساس متني كه آمده، حضور شخصيت در عين
گذشته و حال و شكست مرز ميـان  ة برداري فاصل نوعي ازميان بينيم كه به مي ،حال نويسنده

. شـود  مـي   كارگرفتـه  هاي پسامدرن به  متن در ست غريب كه ا اي و اين خود شيوهست ها آن
د و اوسـت كـه   نـ ياب اي در سعيد بشيري تجمـع مـي   گونه هها ب كه اين شخصيت  اضافة اين به
ترتيب پاسخي براي  بدين. كند نقل مي ،عنوان كسي كه كل رمان را، اما از ديد افراد متفاوت به

اي كـه در بخـش    هـاي نمونـه    با توجه به متن ،كه  شود و آن اين اول درنظر گرفته مية فرضي
سازهاي چندگانه را   بلكه حضور كانوني مدام زاوية ديدها آورده شد، ما نه تغيير  تحليل داده
هـا گـاهي    شـونده  اين كـانوني . دنكن هاي ديگر را در خود جمع مي شونده  كانوني شاهديم كه
  . ساز كانوني ديگرِ و گاهي خود اند  يافراد ديگر
و  هاي اول شخص ساز چندگانه، ضمير  مطالب از زبان كانوني هنگام بازگوييِ ،بنابراين

د؛ رو كـار مـي   ساز براي اشاره به خود بـه  بينيم كه از جانب خود كانوني شخص را مي  سوم
خود صداهاي متفـاوت تـأثير    ،ترتيب بدين. »او«و » من«هاي  ضمير ؛اش ذهني عيني و خود

حاصـل از ايـن    يِچندشخصـيت ة واسـط  به ،د و متننبخش زباني خود را در متن تجسم مي
گـاهي هـم ايـن خودهـاي     . سـازد  بودن خود را متجلي مـي  خودهاي متفاوت، چندصدايي

ــه  ــا ب ــاوت، ب ــارگيري  متف ــيك ــر سنجش ــه، عناص ــور ب ــابيِ منظ ــري،  ارزي ــود و ديگ خ
 بـارة در. دنـ كن و فضاي چندصدايي متن را تقويت مـي  دهند    ميبودن را بروز  چندشخصيتي

، شـده كل متن به اعتباري با افعال زمان حـال بيـان     است كه رذك قابلاين نكته  ،زمان افعال
كه همانـا   ،گيري متن علت شكل ،تناسب به ،چراكه. اآلثار مصاديقهاي  در روايت مخصوصاً
است، تـالش   همراه ادغام آن با وقايع زمان حال وقايع گذشته به نوشتنِ و دوباره بازخواني

كـه    تناسب اين از طرفي، به. از ميان برداشته شودبين گذشته و حال ة است كه فاصل بر اين
سازهاي چندگانه داريم كه خودهاي متفاوت را در يـك شـخص جمـع     كانوني ،ما در متن

آخري كـه از  ة جملة نمون. كند كند، هنگام اشاره به اين خودها زمان افعال هم تغيير مي مي
  .مؤيد اين ادعاست همتن انتخاب شد

است كه آيا كالم  خور توجه اين درة گردد، نكت به نوع سخن برميكه  ،دومة فرضي بارةدر
 اي  هتوانـد صـبغ   غيرمستقيم آزاد، به هر شكلي كه در متن بيايد و در هركجاي آن باشد، مـي 

 ،بـود كـه   رمـان  از متن هايي بخش هاي ما انتخاب ،اين اساس چندصدايي به متن بدهد؟ بر
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و ايـن   ه اسـت صورت گرفتـ ها  هم در آنگردش كالم  ،ها وگوي بين شخصيت ضمن گفت
شـدن مـتن    به تبع آن، چندصدايي ،دو و گردش در جهت حذف راوي يا شخصيت و يا هر

جمع از جانب چند نفر و يا از ديد چند نفـر   سازِ در جاهايي هم كه كانوني ،پس. است بوده
 ،در جايي ،اما ؛ها بود كه بازتاب كالم شخصيت يمبه بيان مطلبي پرداخت، كالم مستقيم داشت

و منظـر   گيـرد   ميآن در حالت ابهام قرار ة سان گويند  و بدين كند  مياين كالم مستقيم تغيير 
وگوهـاي   هـا، گفـت   اين صحنهة از جمل. كند  ميرا در خود جمع  ،راوي يا شخصيت ،كالم

آن بـه  ة دتوان ذكر كرد كه با تغيير كالم به غيرمسـتقيم آزاد، گوينـ   وي و اقليما را مياميان ر
  . يابد اي دوآوايي مي كند و كالم سويه گرايش پيدا مي ،راوي و شخصيت ،هردو سمت

 نمايـد   مـي چـه جالـب توجـه      اسـت، آن  انواع روايتسوم كه مربوط به ة فرضي بارةدر
هر روايت درون روايت ديگر يـا در  . رمان دارد اين ست كها يارز و هم هاي تودرتو روايت

دهد و اين در مقابـل   شده را تشكيل مي  گيري روايت درونه نوعي، به ،و دشو كنار آن بيان مي
گذشته، (هاي زماني  گسست ممكن است يك داستان با پيگيري گيرد كه تنها روايتي قرار مي

هاي كالمي هم  ترتيب، با انواعي از لحن به اين. يا نداشته باشد در خود داشته را ) حال، آينده
تناسب جايگاه اجتماعي و ادبي و يا حتـي   به ي هر روايت ها  شخصيتشويم كه  رو مي هروب

باعـث ايجـاد متنـي     ،بـه تعبيـر بـاختين    ،اين شيوه درواقـع . دنده از خود بروز مي شان ديني
توانـد صـداي خـاص خـود را در مـتن       د و از اين طريق هر شخصيت ميشو چندزباني مي

ة نظـر در زمينـ   شخص هم بـه  بارةدر. لطاي مس سازد كه متعلق به اوست و نه راوي متجلي 
اي كه در مورد نتايج حاصل از خـوانش مـتن در جهتـي     اما نكته .تغيير ضماير صحبت شد

: اسـت  وگويي رمان ، سوية سراسر گفتشود صدايي به ذهن متبادر مي  پسامدرنيستي و چند
وگـوي گذشـته و حـال و     ديگـري، گفـت  بـا   و هـا بـا خـود    وگوي افراد و شخصيت گفت

و يا نوشتن » گفتم، گفت«وگوها در متن با آوردن عبارات  اين گفت. ها ايدئولوژي مخصوصاً
همراه  هاي متفاوت زبان و با ديگر يك هاي ديني متضاد ايدهة و پاسخ به آن، طرح آزادان  نامه

ست كـه   ا اي تر، زبان گذشته ها جالب  از همة اين. شوند  ظاهر مي هاي مربوط به خود با لحن
زباني تـاريخي و سـاختگي كـه معلـوم نيسـت      . است  گرفته كار رمان، بهة خسروي، نويسند

  . است  خسروي آن را از كجا آورده
ة كه سعي ما بر اين بود كه بتوانيم رابطـ گفت توان  گيري كلي مي نتيجه و بندي در جمع

. شـناختي نشـان دهـيم    و پسامدرنيسم و چندصدايي را به لحـاظ سـبك   اسفار كاتبانميان 
با حضـور صـداهاي    و شناختي و روايتي هاي زبان فضاي چندصدايي رمان، توسط تكنيك
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 ،كه گاهي سعيد بشيري، گاهي زلفاجيمز ،)چندشخصيتي( چندگانه در ذهن يك شخصيت
هـا،    ابي افكـار ايـن شخصـيت   بـا رديـ   ،بنـابراين . شود  منصور بود، تقويت مي و گاهي شاه

توانيم عينيت و ذهنيـت   نشينند، مي به صحبت مي تشانكه از جانب خودهاي متفاو  هنگامي
جـدايي  . شده در مـتن ببينـيم    گيري درونه ساز چندگانه و ها را به عنوان كانوني  آنة شد جدا

شخصـيت  براي اشاره به يك » او«و » من« شخصِ اين خودهاي متفاوت در ضميرهاي اول
يابند و گاهي هم در عبـارات سنجشـي در جهـت ارزيـابي      و از جانب خود او تجسم مي

 .خود و ديگري
را شـاهديم كـه    ،طرف و يك شخصـيت ذهنـي   دو شخصيت، يكي بي ،ترتيب به اين
بنـابراين و بـا توجـه بـه موضـوعات      . توانـد باشـد   ها خود شاهد ديگري مي  يكي از آن

 هاي چندصدايي  چندصدايي درنظر گرفت كه طرح يرا رمانتوان اين رمان  ذكرشده، مي
اي در  البتـه، نابسـاماني  . شده اسـت برجسته  روايتي وزباني هاي  از طريق تكنيك در آن

نظـر در انتهـاي رمـان بـه سـامان       هست كه بـه  ،سعيد بشيريدر  ها، مخصوصاً شخصت
در مـتن،   ،آنة جلو شناختي در كالمي كه هاي روايي و سبك كه طرح  رسد، ضمن اين مي

 آورد گـزينش  ميپديد چه سبك را  چراكه آن. يابد است، تجسم مي  كالم غيرمستقيم آزاد
. بيـان باشـد يـا نوشـتار    ة تواند شـيو  اين يا آن ميواقع،  در. نآگزينش ميان اين و : است

هـاي   هاي خود از انواع كالم يـا طـرح   با انتخاب و گزينش ،نويسنده يا گوينده ،بنابراين
سـازد و يـا حتـي آن را     ديگر، سبك گفتاري و نوشتاري خود را خاص و برجسـته مـي  

  .ندك بسيار شبيه به سبكي ديگر مي
مـدام   و اسـت  هاي رمـان  خصوص در شخصيت هقطعيتي كه ب عدمة واسط به ،از طرفي
شـيخ  / هاي احمـد بشـيري   ها را به صورت دوگانه  توان آن مي(شود  ديگري مي  يكي شكل

فضـايي مملـو از    ،)ديدحميراي مارباز / ماه ، رفعتمنصور شاه /كندري، سعيد بشيرييحيي 
را شـاهديم و بـه    از يك موقعيت به موقعيتي ديگر كه مدام حركت شود مطرح مي نسبيت

 .گيرد است، شكل مي  كه همانا فضايي متكثر ،نيستي رمانرترتيب فضاي پسامد اين
  
  نوشت پي

 

ـ  زنـده  ييراهنمـا  به عنوان، نيهم با جانب، نيا ارشد يكارشناس نامة انيپا از برگرفته مقاله نيا. 1  ادي
 پژوهشـگاه  در كـه  اسـت   يمدرس ييحي دكتر يآقا جناب مشاورة و شناس حق محمد يعل دكتر
  .شد دفاع آن از يفرهنگ مطالعات و يانسان علوم

 



 ... چندصدايي و چندشخصيتي در رمان پسامدرن ايران؛   120

  1391 دوم، پاييز و زمستانشمارة سوم، سال ، شناخت زبان

 

 منابع

 .نشر مركز :، تهرانجو پيام يزدان ةترجم بينامتنيت،). 1386(آلن، گراهام 
 .اختران: ، تهران)داستان(هايي در ادبيات معاصر ايران  گزاره). 1383(تسليمي، علي 

 .نشر مركز: تهران ،داريوش كريمي ة، ترجمگويي ميخائيل باختينو منطق گفت). 1377(تودورف، تزودان 
سـيده فاطمـه علـوي و زهـرا      ة، ترجمـ انتقاديـ  شناسي درآمدي زبان: شناسي روايت). 1386(توالن، مايكل 

 .سمت: تهران ،نعمتي
 .آگه و نشر قصه: ، تهراناسفار كاتبان). 1379(خسروي، ابوتراب 
 .آگه و نشر قصه: ، تهراناسفار كاتبان). 1384(خسروي، ابوتراب 

پيام  ةترجم ،ساختارگرايي در مطالعات ادبي: به سوي پسامدرن ،»كالم، مكالمه، رمان«). 1381(كريستوا، ژوليا 
  .نشر مركز: تهران ،جو يزدان

 
Bakhtin, M. (1984). Problem of Dostoevsky’s Poetics, ed and rtans, C. Emerson Minneapolis: 

University of Minnesota Press. 
Benfild, A. (1982). Unspeakable Sentences, New York: Routledge and Kegan Paul. 
Jahn, M. (1996). ‘Window of Focalization: Deconstructing and Reconstructing a Naratological 

Concept’, Style (30) 2. 
Lodge, David (1990). After Bakhtin, London and New York: Routledge. 
McHale, B. (1987). Postmodernist Fiction, New York: Methune. 
Moriss, R. (2003). Realism, London: Routledge. 
Teranishi, Masayuki (2007). ‘AStylistic Analysis of Soul Bellow’s Hersog: a Mode of 

postmodern Polyphony’, Language and Literature, London, Los Angeles. New Delhi and 
Singapore. Vol 16 (1). 

Toolan, Micel (2001). Narrative: A Critical Linguistic Introduction, 2ed. London: Rotledge. 


	Zabanshenakht 6
	1 Shenas
	2 Shivehname va Ruykarde Zabanshenakht 4
	3-Fehrest
	4-Matn
	1
	2
	3.1
	3.2
	4
	5
	6
	7

	5-Abstracts
	6 Shenas


