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  )بهار ادب(

 

 چکیده:
ن و یکی از ابزارهای خوانش اثربخش متون ادبی بمنظور واكاوی بخشهای پنهازمینه و هدف: 

های زیرین متن، استفاده از رویکردهای جدید نقد ادبی است. آراء و عقاید میخائیل كشف لیه

شناسی ادبیات پرداز روس یکی از این رویکردهاست كه تا حدود زیادی از جامعهباختین، نظریه

ی اراسرچشمه میگیرد. از منظر باختین برخی رمانها دارای ظرفیت چندصداییند. اینگونه رمانها د

شده یا حتی صداهای متعارض با ایدئولوهی فضایی دموكراتیک برای انعکاس صداهای سركوب

موازات صدای نویسنده در داستان به دوش میرسند. چندصدایی به نویسنده هستند كه به 

بر خط سیر داستانی، به ابعاد مختلف شخصیتها، ایدئولوهیها، مخاطب این امکان را میدهد كه عالوه

گها و بعبارتی صدای زمانه دوش فرادهد. هدف این نوشتار واكاوی عناصر چندصدایی در فرهن

هایی مانند دونه، دفتار دورده و دوصدایی اثر جمال میرصادقی براساس مؤلفه درازنای شبرمان 

 فعال و منفعل میباشد. 

انجام  ایتابخانهاین جستار به شیوۀ توصیفی ی تحلیلی و با استفاده از مطالعات ك روش مطالعه:

 شده است.

با بررسی رمانِ مذكور، مشخص شد میرصادقی با خلق شخصیتهای داستانیش، تقریباً  ها:یافته

دیری از صداهای متفاوت و متناقض، های چندصدایی استفاده كرده است. او با بهرهاز تمامی مؤلفه

 را بروز دهند. بستری را فراهم میکند تا شخصیتها در فضایی عادلنه عقایدشان 

های نتایج این پژوهش حاكی از آن است كه در این رمان با استفاده از مؤلفه گیری:نتیجه

چندصدایی بخصوی نقیضه و دفتار دورده، شاهد برخوردِ قهری بین سنت و تجدد هستیم. 

م ترسی افتاده در این برهج زمانی راها و دفتار متضاد، سردردمی نسلِ بدامنویسنده ازطریق دونه

های سنتی خانواده و فرهنگ غالب استحاله شده و از سوی میکند. نسلی كه از یک سو در آموزه

رودررو میشود. حاصل این تصادم « مدرنیته»وبرق و به اصطالح دیگر با دنیای متفاوت و پرزرق

به كمال رسیدنِ شخصیت اول رمان است كه با دفتمانی كنشگر و مستقل بسمت آینده قدم 
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  One of the tools of effective reading of literary 
texts in order to analyze the hidden parts and discover the underlying layers of the 
text is to use new approaches of literary criticism. The views and opinions of Mikhail 
Bakhtin, the Russian theorist, are one of these approaches that largely originate from 
the sociology of literature. From Bakhtin's point of view, some novels have 
polyphonic capacity. Such novels have a democratic space to reflect suppressed 
voices or even voices that conflict with the author's ideology, which are heard 
parallel to the author's voice in the story. Multi-voice allows the audience to listen 
to different aspects of characters, ideologies, cultures, and in other words, the voice 
of the times, in addition to the storyline. The purpose of this article is to analyze 
polyphonic elements in the novel Deraznaye Shab by Jamal Mirsadeghi based on 
components such as type, hybrid speech and active and passive two-tone. 
METHODOLOGY: This research was done in a descriptive-analytical way using library 
studies. 
FINDINGS: By examining the mentioned novel, it was found that Mirsadeghi has used 
almost all polyphonic components by creating the characters of his story. By using 
different and contradictory voices, he provides a platform for the characters to 
express their opinions in a fair atmosphere. 
CONCLUSION: The results of this research indicate that in this novel, using 
polyphonic components, especially antithesis and hybrid speech, we witness a 
forced encounter between tradition and modernity. The author depicts the 
confusion of the lost generation at this time through the contrasting expressions and 
speech. A generation that, on the one hand, has been transformed in the traditional 
teachings of the family and dominant culture, and on the other hand, is facing a 
different and glamorous world and the so-called "modernity". The result of this 
collision is the perfection of the first character of the novel, who steps towards the 
future with an active and independent discourse. 
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 مقدمه 

ف، یر تزوتان تودوروشناسانه، میخائیل باختین است. به تعبهای مهم و تأثیردذار در حوزۀ نقد جامعهیکی از چهره

 .(7: 4377)تودوروف، « شناس شوروی در قرن بیستم به شمار میرودپرداز و زبانترین اندیشمند، نظریهبرجسته»

ای در چندین حوزۀ فکری دارد كه هركدام نیز تاریخ، زبان و فرضیات ویژۀ خود را میخائیل باختین سهم عمده

یز از شناسان نشناسان به نحوی دیگر و انسانبه نحوی درمییابند، زبان دارند. درنتیجه اندیشمندان ادبیات او را

، Holquistهای فعالیت باختین را دربر بگیرد، وجود ندارد )منظری دیگر. بواقع اصطالحی جامع كه تمامی حوزه

13: 2002.) 

 ادبیات است كه بر مبنای شناسانجهای نقد جامعهآراء این متفکر روس در تحلیل رمان، یکی از كارآمدترین شیوه

دفتگو و مکالمه است. مفهومی كه او در طول دورۀ كاری خود به بسط و توسعج آن ادامه داد. دفتگو برای باختین، 

بمنزلج واقعیت مركزی زبان بود و در میان انواع ادبی، رمان بیش از آثار دیگر از جمله شعر، دارای ظرفیتی برای 

ها را از قصد و حضور دیگری عاری میکند ]به خود او تعلق دارد[ شاعر دفته»ت. دفتگو میان صداهای مختلف اس

انه و های قصدمندای كه پیوند خود را با برخی لیهها و اشکال را به كار نمیگیرد؛ آن هم به شیوهو جز برخی دفته

اختین به نقل از وی ب منطق دفتگویی(. در كتاب 447: 4475)باختین، « برخی بافتهای زبانی از دست میدهد

آمده است: در میان انواع ادبی، تنها رمان است كه از نظر ساختاری با اشکال جدید دریافت در سکوت یعنی خواندن، 

سازداری دارد ... مطالعج انواع ادبی دیگر، مشابه مطالعج زبانهای مرده است و مطالعج رمان، مشابه مطالعج زبانهای 

ادبی در میان انواع دیگر است، اما این انواع دیگر ادبی، دیرزمانی است به كمال  جوان امروزی است. رمان نوعی

آنکه رمان را میتوان تنها نوع ادبی نامید كه پیوسته اند و پیشاپیش از جهانی در حال احتضار هستند و حالرسیده

و میزان برخورداری  باختین براساس چگونگی(. »439: 4377در حال شدن و ددردیسی است )تزوتان تودوروف، 

دوییشان متنها از دفتگومندی، آنها را به دو دونه یا بهتر بگوییم سه دونج كلی تقسیم میکند: نخست آنها كه وجه تک

 (.75: 4341)نامور مطلق، « غلبه دارد و دوم، آنها كه وجه چنددوییشان غالب است

 نی كه مطرح سازد، مسلط باشند. تا بدین ترتیبتمایالت و تفسیرهای نویسنده تک صدا میباید در هر نوع دفتما

یسنده ای است كه نوكلیتی جامع و خالی از ابهام شکل دیرد. حضور تمایالت دیگر در یک دفتمان خای، تنها بازی

آوایی، در رمان تک(. »653: 4491اش طنینی بهتر یابد )باختین، به راه میندازد تا كالم مستقیم و منکسرشده

در پی آن است تا افکار و عقاید خود را درمورد موضوعات دونادون در فضای رمان منعکس كند و  نویسنده تنها

ها حاكم درواقع حوادث داستان و شخصیتها، مانند بلنددویی هستند كه صدای نویسنده را بر دیگر صداها و دیدداه

موازات صدای وایی، صدای نویسنده بهكرده و تنها آوای وی را در اثر به دوش میرسانند؛ درحالیکه در رمان چندآ

سایر شخصیتها و حتی صدای خواننده به دوش میرسد. در چنین رمانهایی نویسنده صدایش را بر دیگر صداها 

حاكم نمیکند و درواقع فضای دموكراتیکی در رمان ایجاد میکند تا سایر شخصیتها نیز مجالی برای انعکاس 

اشند. باختین رمانهای داستایفسکی را از نوع چندصدایی میداند. در اینگونه های خود بطور مستقل داشته باندیشه

رمانها هركدام از شخصیتها ایدئولوهی، دیدداه و تفکرات خای خود را دارند و نویسنده، اندیشه و نظراتش را درمورد 

 (. 447: 4345یمی راد، )علّامی و عظ« موضوعات دونادون به فراخور رمان مطرح مینماید و آنها را تحمیل نمیکند

 بندی سخن به سه شکل ممکن است كه لج آن را اینگونه بیان میکند: در نظر باختین تقسیم
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 4دفتار مستقیم نویسنده -4»

  6شدهدفتار بازنمایی -6

 (.33: 4445)لج،   3دفتار دوسویه -3

کدام منجر به چندصدایی متن دستج اول متعلق به راوی و دستج دوم متعلق به اشخای داستان است كه هیچ 

نمیشوند. تنها در دستج سوم، آواهای غیر شنیده میشود. باختین دفتار دوسویه را به چهار دسته تقسیم مینماید: 

 (.64: 4396)به نقل از مقدادی و بونانی، « سبک برداری، نقیضه، اسکاز یا طنین، جدل نهانی

لفه چندصدایی باختین می ردازد. رمان توسط جمال میرصادقی براساس مؤ درازنای شباین مقاله به بررسی رمان 

در دهج چهل هجری شمسی نوشته شده است و نویسنددان معتقدند در این اثر میرصادقی، دفتمان سنت، كه 

تأكید بر دین و خداوند دارد، درمقابل جهان اومانیستی غربی كه سوهۀ هدونیستی )لذتجو( پرورش میدهد روبروی 

یرند و رمان بخوبی به تقابل میان سنت و تجدد و پیامدهای آن ازجمله شکاف نسلی و بحران هویت هم قرار میگ

پرداخته است و اینچنین با روبرویی دفتمانها در كنار صدای نویسنده و راوی، به صداهای دیگر این رمان نیز اجازۀ 

ای است كه ایرانیان وارد تحولت برهه ظهور میدهد. اهمیت انتخاب این دوره و كاوش آن در رمان مذكور، بررسی

سیاسی و اجتماعی منحصربفردی میشوند كه سرآغاز دذار از زنددی سنتی به زنددی مدرن است. برای انجام 

 پژوهش حاضر، تالش خواهیم كرد به پرسش ذیل پاسخ دهیم: 

 اند؟چگونه سنت و مدرنیته در بروز چندآوایی در رمان مذكور مؤثر بوده -

ای است كه بواسطج ماهیتش توصیفی است و از نظر تحلیل، بر مبنای سندكاوی منابع وهش از نوع كتابخانهاین پژ

ه وتحلیل جامع، ثبت كرداست. نگارنده پس از بررسی، نکات لزم را در قالب فیش یادداشت نموده و پس از تجزیه

 است.

 

 سابقۀ پژوهش 

صج پژوهشهای ادبی است، پژوهشهای بسیاری در مقطع كارشناسی ای باختین، موضوعی نو در عردرچه نقد مکالمه

بر آرای او صورت پذیرفته است. نگارنده با كاوش فراوان در پژوهشهای علمی، به مقاله یا ارشد و دكترا با تکیه 

جمال میرصادقی را از منظر نظری چندصدایی باختین تحلیل نماید دست  درازنای شبای كه رمان نامهپایان

 انجام شده، به شرح زیر است:افت. پژوهشهای دیگری كه بر این رمان نی

 از لیال توكل.« بررسی واقعگرایی در برخی آثار جمال میرصادقی»نامج كارشناسی ارشد پایان

بررسی عناصر داستان در سه اثر از جمال میرصادقی )درازنای شب، بادها خبر از تغییر »نامج كارشناسی ارشد پایان

 ، از معصومه نعمتی.«یدهند، اضطراب ابراهیم(فصل م

هیل ادریس نوشتج س الخندق الغمیقنقد و بررسی تطبیقی پدیدۀ شکاف نسلی در رمان »نامج كارشناسی ارشد پایان

 از فاطمه معاون.« از جمال میرصادقی درازنای شبو 

، از ابراهیم («4357-4355تخب معاصر )مدرنیته و ساختار سنتی خانواده ایرانی براساس رمانهای من»رسالج دكترا 

 ظاهری عبدوند.

                                                      
1 Direct  discourse 
2 Objectified  discourse 
3 Double oriented discourse 
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تفاوت این پژوهشها با پژوهش حاضر، در كاربرد نظریج باختین است. نویسنددان بطور خای، رمان درازنای شب 

 را از دیدداه نظریج باختین مورد ارزیابی قرار میدهند و آن را مطابق این نظریه مییابند.

 

 و بررسی بحث 

مآب است. او درسخوان ای سنتی، مذهبی و مقدسآموز سال سوم دبیرستان و از خانوادهكمال دانش معرفی رمان:

فروشی دارد و كمال بشدت تحت تربیت مذهب است، در بازار مغازۀ پوستو خجالتی است. پدرش كه مردی خشک

را دنبال میکند و همین رفتار او  پدر قرار دارد. چه ازلحاظ ظاهر و سرووضع و چه از نظر افکار و عقاید، شیوۀ پدر

ای مرفه و متجدد موجب تمسخر دیگر همسالنش میشود. تنها دوست او در مدرسه پسری به نام منوچهر از خانواده

است كه پدرش رئیس دمرک جنوب است. این ارتباط و دوستی باعث آشنایی با دنیای مدرن و ایجاد تحولتی در 

وآمد ربیتش ابتدا با رفتارهای منوچهر مخالفت میکند، اما ازطریق آشنایی و رفتتأثیر تكمال میشود. كمال تحت

به منزل منوچهر، فرشته و سوسن و همنشینی با آنها متوجه اشتباهات پدرش میشود. او بین دنیای سنت و مدرنیته 

آنها  ها، ازخانوادهسردردان است و پس از آداهی به سبک زنددی سنتی و مدرنیته و دو تفکر سنتی و مدرنِ این 

جربگی تفاصله میگیرد و سرانجام با همراه شدن با محمود كه شناخت درستی از مدرنیته و جامعج سنتی دارد، از بی

 به بلوغ فکری میرسد و تصمیم میگیرد جدا از خانواده، زنددی جدیدی برای خود تعریف كند.

ای دارد. به باور باختین رمان فضایی از چنددونگی ایجاد دونه یا هانر در بحث باختین جایگاه ویژهشناسی: گونه

ای از میکند كه هر شخصیت با رفتار، دفتار و كنشهای خود صدای خای خود را دارد. درحقیقت دونه مجموعه

فرهنگ، سن، جنس و موقعیتهای فردی، اجتماعی، تاریخی و حتی قرار درفتن در محیطی جغرافیایی است كه 

شخصیت داستانی بروز میکند. باختین دونه را به دو دستج رسمی و غیررسمی تقسیم میکند.  ازطریق دیالوگ یک

 در»در دستج رسمی، دفتمان غالب و رسمی و در دستج غیررسمی، مراسم و مناسک كارناوالی را مطرح میکند. 

 بلکه كارناوال است ودیدداه باختین، آغازداه نظریج رمان، دسست میان آداهی و دنیا، میان ذهن و عین نیست، 

ور )تئود« كارناوال بصورت رویدادی مردمی انتقادی و تقابل با جدیت فرهنگ رسمی )فئودالی( تعریف میشود

 (.447: 4344آدورنو و دیگران، 

هم دونج رسمی، كه نمایندۀ آن دفتمان رسمی سنت و هم دونج غیررسمی و كارناوالیستی       درازنای شب در رمان 

تمان تجدد اسییت در نبرد با هم هسییتند. دفتمان سیینت كه تأكید بر دین و خداوند دارد، در    كه نمایندۀ آن دف

ستی  ستی    4مقابل جهان اومانی صورت كارناوالی سک و آیینهای خود ب  6، روبروی هم قرار میگیرند. هر دفتمان با منا

ست در نظام زبان     سر معنا پیروز دردد. باختین معتقد ا ساختار رمان،   سعی دارد تا در این نبرد بر  و همچنین در 

دفتگو نقش كارناوال را ایفا میکند. او بارها دفتگوی سقراطی را الگوی اولیج سازوكار دفتمان برای افشای حقیقت    

سمی       ست؛ همانطوركه كارناوال در تقابل با فرهنگ ر ست. چنین دفتگویی در تقابل با كالم اقتداردرا اعالم كرده ا

تمان سنت، افراد سنتها را از اجداد خود به ارث میبرند و تعقل فردی و تکامل ذهنی    (. در دف4: 4343است )نولز، 

دونه تحولی را نمی ذیرند و مذهب، ابزاری برای رسیدن به اهدافشان   جایگاهی ندارد. این افراد بواسطج جهل، هیچ 

ر دۀ پدری سنتی است كه دسنتی بالیده است. پدرش نماین ایساله است كه در خانوادهاست. كمال، جوانی بیست

صیت           تمام شخ ست. او  ستیز ا سرش در  شتر اوقات با هم كارهای او دخالت میکند؛ مردی عبوث و بداخالق كه بی
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ستطاب حلیج »مذهبی دارد و فقط كتابهای دینی میخواند.  سینیه از تألیف   المتقین به كتاب م ات  ضمیمج كتاب ح

اهلل علیه. كتاب محبوب و مطلوب پدرش بود. از    ر مجلسیییی رحمج المحدثین مرحوم مال محمدباق   عالم ربانی ثقج   

خوانی شییركت میکند و مخالف تحصیییل  او در مجالس روضییه  (.19: 4314)میرصییادقی،« پدربزردش مانده بود

و ایمان را زایل میکند و همینقدركه خواندن و نوشییتن بلد اسییت كفایت پسییرش اسییت و میگوید تحصیییل، دین 

داییش میگفت: به خدا حیف است  »دایی مخالف با نظر پدر، اصرار به ادامج تحصیل كمال دارند.   میکند اما مادر و 

 (.49)همان: « هایی درفتههایش نگاه كن ... ببین چه نمرهآقا مصطفی، به كارنامه

 تكرده و مرفه هستند و تمام اصول اخالقی و هویبرخالف دفتمان سنت، در دفتمان تجدد افراد عموماً تحصیل

یررسمی دونج غاند. در ابتدای داستان اند و از مدرنیته تنها به سطح و پوستج بیرونی اكتفا كردهخود را زیر پا نهاده

ن زدن و قبیح داشتن ایسعی دارد با برپایی جشنها، دونج رسمی را بسخره دیرد و دونج رسمی سعی دارد با پس 

معنایی موجود در این كارناوالها دكه در روند داستان كمال با بیامور، معنای خود از زنددی را تثبیت نماید. هرچن

( موجود در آن مواجه شده و از آن دوری میکند، اما در ابتدای داستان شاهد 6554)اسمیت و رایلی،  4و دروتسک

ری منوچهر و كمال در حال تماشای دستج عزاداهستیم دو دونج غیررسمی و كارناوالی مقابل هم قرار میگیرند: 

 هستند، كمال از مشاهدۀ دستج عزاداری لذت میبرد اما منوچهر در حال ترتیب پارتی هست:

 كمال پرسید: تو دستج طاهر را دیدی؟»

 منوچهر دفت: نه.

 ام ... خیلی تماشا دارد ...كمال: من دیده

 منوچهر: نه بابا.

 كمال: حسابی تماشایی است. با طبل و سنج و ذوالجناح.

 اح؟منوچهر: ذوالجن

 كمال: اسب امام حسین، دیگر.

 منوچهر: آهان.

 منوچهر دوباره به فکر فرورفت. كمال دفت: خیلی منتظرت ایستادم ... با آنها تا كجاها رفتی؟

 منوچهر دفت: جایی نرفتیم؛ داشتیم ترتیب یک پارتی را برای فرداشب میدادیم.

 كمال پرسید میخواهید چکار كنید؟

 زد زیر خنده: میخواهیم چکار كنیم؟ واضح است دیگر صفحه میگذاریم و میرقصیم.  منوچهر به او نگاه كرد و

 كمال یکه خورد: میخواهید برقصید؟ دناه دارد، شب قتل است.

 (.45: 4314)میرصادقی، « منوچهر پوزخندی زد و با لحن تمسخرآمیزی دفت: برو بابا

می و نه دونج غیررسمی كشورش آشنایی و نه عالقه در این دفتگو كامالً مشخص است كه منوچهر نه به دونج رس

  كننده است، برای منوچهر هیچ جذابیتی ندارد.و رغبتی دارد. این فضا كه برای كمال زیبا و مدهوش

ها در بحث چندصدایی، دفتار دورده یا دفتمان تركیبی است. به این معنا كه یکی دیگر از مؤلفهگفتار دورگه: 

یت بعبارتی یک شخصدو دفتمان، ذهن و رفتار و دفتارش به دو دسته تقسیم میشود. یک شخصیت با بودن در 
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كند تا از استغراق در دو  6را پی میگیرد. نویسنده سعی دارد شخصیت داستانش را دچار دودانگی 4دو بازی زبانی

خاطب نیز همراه واحد، مشخصیت ساخته شود؛ همچنین در آنِ  3دفتمان به یک تعامل نائل شود و یک دیالکتیک

های روانی یک شخصیت است با آن شخصیت دچار ددردونی روانی و احساسی شود. حاصل این فرایند درک جنبه

در این رمان شخصیت كمال با كه منجر به رهایی ما از قضاوتهای سطحی و كالسیک درمورد شخصیتها میشود. 

میشود. او در  4دچار تعویق 5مال به زبان دریداییمیشود. هویت ك 1بودن در دو دفتمان سنت و تجدد دچار ثنویت

 9و هم دونج غیررسمی 7كشمکش بین دفتمان سنت و تجدد قرار دارد و رفتار و دفتارهایش هم دللت بر دونج رسمی

دارد. كمال بصورت همزمان رفتار دودانه از خود نشان میدهد. او هم در مراسم مذهبی شركت میکند و برای 

واحد در مناسک  برد و هم به پارتی و سینما میرود. او دارای زبان رسمی زمان خود است و در آنمهمانان چایی می

دامنی دخترعموی خود است و هم شیفتج دفتگو و معاشرت كارناوالی عصر مدرن نیز شركت میکند. هم شیفتج پاک

 ، خوشحال نیز بود و این خوشحالیزنیاو در عین داشتن حزن دربرابر دستج سینهكه دختری آزاد است. « فرشته»با 

اش بردزار میشود برمیگردد. او در آن مراسم برای خانمهای مجلس چایی به حضور او در مراسمی كه در خانه

 میبرد؛ كاری كه با نهایت لذت آن را انجام میدهد. بعبارتی كمال در این رمان از صدایی دورده برخوردار است.

 ته میگفتند: آقا كمال جون ... قند بده.توی صورت او میخندیدند و آهس»

كمال دست اچه میشد. نگاهش را میدزدید. دیج میخورد. بدنش درم میشد و احساس مطبوعی دلش را پر میکرد. 

 «بار نزدیک بود با قوری چای معلق شود و توی بغل زن چاق و خوشگلی بیفتد؛ زن پای او را نوازش كرده بود!یک 

  (.9)همان: 

تنها كمال بلکه زنان حاضر در مراسم نیز با دلبری در دو دفتمان سنتی و مدرن ال باید دقت كرد نهدر این مث

واكنش كمال در ابتدای آشناییش با منوچهر و دنیای متجدد و مظاهر آن، بیزاری و بودن، كنشگری میکنند. 

بار در افکار و باورهای پدر و وحشت است؛ اما با خواندن كتابهای منوچهر وارد دنیای مدرن میشود و نخستین

از این همانطور فکر میکرد كه پدرش فکر كرده بود. همانطور چیزها را میدید پیش»جامعج سنتی، تردید میکند. 

زنی پدرش همیشه میگفت قمه» .(35)همان: « كه پدرش دیده بود. با تمام دل حرفهای پدرش را باور میکرد

زنی همیشه در او رد و نمیگذارد آنها شهدای كربال را فراموش كنند. قمهآوصحرای كربال را پیش چشم مردم می

انگیخت، اما حال از خود می رسید چه نیازی به این خونریزیهاست، آن هم به این صورت و به دست این غمی برمی

 )همانجا(.« اشخای

رد حس میک»و سردردمی است. اولین تجربیاتش از كتاب خواندن یا دیدن فیلم در سینما همراه با احساس دناه 

وحشت از معصیت او را لرزاند (. »44)همان: « تب كرده. دوشهایش صدا میکرد. لبش بشدت میط ید. حالش بد بود

و از جا بلند كرد. درحالیکه میلرزید از اتاق بیرون آمد و سر حوض نشست و وضو درفت و با تن لرزان به اتاق 

(.  41)همان: « د كرد كه دیگر از این كتابها نخواند. توبه كرد و خوابیدبردشت. ایستاد به نماز و با خدا عه
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چشمهایش روی پولهایی كه جلوِ منوچهر جمع شده بود، ایستاد و وحشتش بازآمد. شنیده بود كه ورق »

 (.35)همان: « هایی را از هستی ساقط كرده استخانواده

نی از بودن در این كارناوالها را تجربه میکند و با زیست در های شهواكمال با ورود به مهمانیهای منوچهر، تجربه

تحول شخصیتی كمال با وارد شدن به مناسک مدرنیته به دعوت این دو جهان، شخصیت دوپاره پیدا میکند. 

دادن، و سینما رفتن آغاز و بمرور دچار سردردمی و  منوچهر، مانند پارتی درفتن، كتاب خواندن، موسیقی دوش

رفته از نی با خویش میگردد و درصدد جبران كم و كاستیهای خود و تغییر و ددردونی است و رفتهجدال درو

زنددی پیشین، دیگر كمال را به خود جلب نمیکرد و احساس میکرد »دردان میشود: باورهای سنتی بیشتر روی

-94)همان: صص « بردارد وكاستیهایش را از میانزنددیش احتیاج به تغییروتحول دارد و دلش میخواست كه كم

96.) 

مادر كمال نیز از زنان سنتی است كه در برخی مسائل وارد دفتمان مدرن و ثنویت میشود؛ از جمله درمورد 

من ادر شده »تحصیل پسر است. مند به ادامهآید و عالقهتحصیل كمال، در پی كسب رضایت همسر برمیادامه

ام درس بخواند. مگر من از زن حاج عبداهلل كمترم وشم و میگذارم بچههمین چهارتا تکه طالیی را كه دارم، میفر

(. 65)همان: « هاش درس میخوانند و میخواهند دكتر و مهندس بشوندكه هر جا مینشیند، قم ز درمیکند كه بچه

ه ، بدر جایی دیگر از رمان برخالف زنان سنتی كه محکوم به ماندن در خانه و رسیددی به امور فرزندان هستند

مادرش »شوهرش اعتراض میکند و از او میخواهد كه آنها را همراه خود به زیارت ببرد اما پدر مخالفت میکند. 

دوباره دفت آخر چقدر دوشج خانه بشینم و تر و خشکشان كنم ... آخر چقدر هر شب جمعه میروی نمیگویی ما 

 «دفعه دفتی بلند شوید بیایید با هم برویمیک كه كنج این خانج اكبیری ماندیم دلمان پوسید.هم آدمیم. ازبس

 (.45)همان: 

شخصیت دیگر رمان كه در دو دفتمان كنشگری میکند، پیر مطربی است كه توبه كرده و آواز خواندن را به كمال 

 خوانییاد میدهد. از طرفی، مطربی است كه توبه كرده است و از طرفی از دانش مطربی )تحریر( در زمینج نوحه

خوان و مطربی كه توبه كرده بود و آوازهای مذهبی در یکی از همین شبها بود كه با پیرمرد آوازه»فاده میکند. است

 (.9)همان: « میخواند، آشنا شد. پیرمرد صدای او را بسیار پسندید و لحن و تحریر را به او یاد داد

رئیس كالنتری، درویش، مصطفی داوكش، از شخصیتهای دیگر رمان كه در دو دفتمان، كنشگری دارند: حاج عمو، 

 حسن سیاه، پسر حاج علی نانوا و پسردایی را میتوان نام برد.

خشی، ببخشی است. نویسنده در سبکهای نظریج چندصدایی باختین، سبکیکی دیگر از مؤلفهبخشی: سبک

اده نویسنده معطوف به استفپردازی، نیت كالم دیگری را درجهت تأیید كالم خود مطرح میسازد، بعبارتی در سبک

از كالم فردی دیگر در راستای برآوردن خواستج خای خود است. اندیشج نویسنده با اندیشج فردی دیگر دردیر 

 (.434: 4343نمیشود، بلکه در همان جهت، بدنبال او میرود )مکاریک، 

آیند فارسی تا حدودی كنار هم میآوایی دارند و هر دو در زبان نوعی هم« كمال و جمال»از منظر آوایی، اسامی 

كنندۀ دیگری است. در خود داستان هم، اسم كمال به این صورت تداعی میشود كه دویی تمام و هر یک تداعی

خوبیها را بصورت كامل دارا میباشد و یا در طلب كمال انسانی است. هرچند صدای پدر كمال مقابل دفتمان 

فتمان غالب داستان مبنی بر آنست كه صدای كمال با صدای نویسنده میرصادقی و دفتمان منوچهر است، اما د

همگرا است. در واقع تصویر كاریکاتوری كه از دفتمانهای مركزدریز داستان كشیده شده، نتوانسته است كنش 

قبولی از آنها در نزد مخاطب ایجاد كند. منوچهر در ابتدای مسیر تحول، در مسیر خالف دفتمان قهرمان قابل
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جوی منوچهر نیز دربرابر مسیر خودیابی كمال ستان حركت میکند و بر وی اثر میگذارد اما بتدریج دفتمان لذتدا

ای از داستان رنگ میبازد. البته شاید نقش محمود، فردی كه معلم است و سردذشتی چون كمال دارد، در برهه

تمانی، ر دفتمانها میتواند در مسیر استقالل دفایستد؛ دفتمانی كه بیشتر از سایدربرابر دفتمان متزلزل كمال می

دربرابر قهرمان داستان قرار دیرد. وانگهی درنهایت این دو )كمال و محمود( در یک مسیر همدیگر را مییابند و 

 دفتمانی مشابه پیدا میکنند.

 ام پیش تو ...برادر، منم، كمال ... آمده»

 صدای محمود بلند شد: 

 (.639: 4314یرصادقی،)م...« خوش آمدی برادر 

های چندصدایی، نقیضه است. درواقع در هر نقیضه، دو زبان، دو سبک و دو دفتمان با یکی دیگر از مؤلفهنقیضه: 

ته زمینج آن، زبانی نهفیکدیگر برخورد میکنند. ادرچه زبانی كه ارائه شده، استوارتر و آشکارتر است، اما در پس

نقیضه بخشیده است؛ به عبارتی دیگر، نقیضه، عرصه و جولنگاه اضداد و است كه ساحتی دودانه و دوصدا به 

شخصیت منوچهر و خواهرش كامالً  درازنای شب،در داستان (. 64: 4394تناقضها است )رضی و بتالب اكبرآبادی، 

قط در و فای ای مقابل دفتمان نویسنده قرار دارند. آنها مدرن بودن را بصورت كلیشهبصورت كارناوالی و كلیشه

اند. درچه كمال نیز وارد این كارناوال میشود اما در روند داستان از لذتهای جسمانی، جنسی و كارناوالی فهمیده

آن بیزاری میجوید. او هم در مقابل دفتمان سنتی پدرش و هم در مقابل دفتمان كارناوالی منوچهر كه درک 

آمیزی كه همراه با تحقیر و تمسخر است، از دار و كنایهل نیشاین نمونه بشکایستد. نادرستی از مدرنیته دارد، می

 زبان منوچهر در مقابل دفتمان كمال مطرح میشود: 

را م« خوب نیستهایت»و « هابده»ات را از سر بگیری. بهت راستش را بگویم این تو را به خدا نخواهی باز موعظه»

آید. امام آید، امام حسین بدش میدا را خوش نمیحسابی دمغ كرده، چرا خوب نیست، حتماً معصیت دارد؟ خ

)میرصادقی، « آید خدمت آدم میرسد، بچه آخوندی دیگرالعابدین مریض از این كارها نکرده، امام آخر میزین

4314 :91.) 

ند یخوانی است. او زنها را میبهایی كه میرصادقی بشکل طنز بقلم آورده، رفتن اكبر به مراسم روضهز دیگر صحنها

 و دچار هیجان میشود و این صحنه را برای كمال تعریف میکند:

 هایی وآآآآی.كمال ممج یکیشان را دیدم به خدا، وای خدا جون چه ممه»

كیفی صورتش را میگرفت. چشمهایش را میبست، دور خودش میگشت و با كف دست شه رق ... شه رق به ك لش 

 (.456)همان: « ای كمالممهای، بلوری بلوری، چه میزد و میگفت: چه ممه

 در این صحنه شاهد هستیم اكبر بصورت طنز و كارناوالی درمقابل دفتمان نویسنده قرار میگیرد. او در مراسم

دون است، از خود رفتار شهوانی و كارناوالی نشان میدهد. او كه خود در دفتمان سنتی یسنتی كه خود كارناوال

 آن را نیز ایجاد میکند.حال پاددفتمان زیست میکند، درعین

اسکاز یا دفتمان شفاهی از جمله مواردی است كه باختین تالش دارد با گفتمان شفاهی در درازنای شب: 

ه میشود ای از نوشتار دفتدیری از فرمالیزم روسی در تبیین نگاه پساساختاری خود استفاده كند. اسکاز بگونهوام

حالت یا تکنیکی روایی است كه »بر مخاطب اثر دذارد. درحقیقت  كه تالش دارد بصورت شفاهی و خودانگیخته

شاهد شخصیت بازاری پدر  (. در این رمان، مخاطبHawthorn, 1992: 166« )روایت شفاهی را بازمینمایاند

چیز حتی انسان را نیز به چشم كال و ثروت میبیند. او فحاشیهای شخصیت یک بازاری را كمال است كه همه
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و نظر كمال در باب عقاید پدرش به شرح ذیل  دوییهای پدر كمال در باب تحصیلد. برای مثال تکتداعی میکن

 است:

و ام، مگر تكند؟ من كه شش كالس بیشتر درس نخواندهقدركه خوانده بسش است. بیشتر میخواهد چه همین»

 .(49: 4314رصادقی، )می« ها را خراب میکنندوایمان بچههیا دینام؟ ایین مدرسیهزنددیم مانده

د روی چیزشان تجارتی شده، بایاش را ببرند بدون اینکه بدانند همهخیال میکنند پسر بزرگ میکنند تا استفاده»

 (.44)همان: « كاری سرمایه دذاشت كیه ضیرر نداشیته باشد. فکرش دل آدم را به هم میزند

ید كمال و پدرش است. فحاشی پدر كمال در مقابل از طرفی مخاطب در میانج داستان، شاهد جدل آشکار میان عقا

برسر؟ من نصف تو بودم یک دكان را میچرخاندم تو پسر منی؟ خاک»كمال كامالً لحن پدرسالری و بازاری دارد: 

. این اندو توِ بیعرضه هنوز یک پول سیاه نمیتوانی دربیاوری. من نمیدانم پس تو این مدرسه چه به تو یاد داده

خوان پنج كالس بیشتر درس نخوانده، بیا ببین چه ای برایت داشته؟ پسر آشیخ علی روضهحال چه فایدهدرسها تا 

مان: )ه« ای بهم زده. چه ترقی كرده. آنوقت توِ نالیق هنوز كه هنوز است دست دداییت پیش من دراز استسرمایه

661.) 

د. كمال درمای اشکهایش را در صورتش حس میکند پدر كمال در پایان داستان او را مورد ضرب و شتم قرار میده

و زیر ضربات پدر، چشمهایش را میبندد، صدای ضربات دست پدر در سر كمال انعکاس مییابد. در این نزاع، 

 كنش نظام پدرسالری را میبیند. مخاطب، هم صدا و هم 

صیت و زبان منوچهر دارد كه توسط منوچهر برای وصف لباسهای كمال، دللت بر شخ« خیط»استفاده از واهۀ 

این هم سرووضع است تو داری؟ هر »درحقیقت دفتمان منوچهر را در مقابل طبقه و دفتمان كمال نشان میدهد: 

(. 4)همان: « كه تو را نشناسد، خیال میکند بچه آخوندی از مسجد افتاده بیرون. خیلی اوضاعت خیط است رفیق

م بیایم چه كنم؟ بیای»كه برخاسته از دفتمانِ طبقج منوچهر است:  نیز یکی ازكلماتی است« دریوحشی»واهۀ 

 (.35)همان: « دری آدمها را تماشا كنم؟وحشی

جدل پنهان نیز نوعی دفتار است كه میتوان در آن حضور دیگری را احساس كرد؛ یعنی گفتمان جدلی پنهان: 

(. این حالت هنگامی رخ میدهد كه به 463: 4394دفتاری كه در پاسخ به سخنان دیگری شکل میگیرد )باختین، 

دهنده دفتمان دیگری واكنش نشان میدهیم، اما خودِ آن صدا واقعاً در دفتگو حضور ندارد و خود افراد جواب

رد دفتار در فرایند بین دو ف» برداشت هستند.اند، ولی از پاسخ دوینده بطور ضمنی قابلسخنان خود را حذف كرده

فرض یک مخاطب، د و ادر هم سخن و مخاطب واقعی در صحنه حاضر نباشد، دفتار با پیشاجتماعی ساخته میشو

 (.75: 4344)تودوروف، « در لباس فرد متعارف دروه اجتماعی آغاز میشود

جدال اصلی داستان بین دفتمان سنت و مدرنیته است كه از آغاز رمان در دفتگوی منوچهر و كمال بر سر خواندن 

تیم. منوچهر بصورت غیرمستقیم مقابل مخالفت پدر كمال بر سر كتاب غیرمذهبی و غیردرسی كتاب، شاهد آن هس

ان ، قصد دارد بصورت جدلی پنه«شوخی میکنی»یا « نه بابا»آمیز و دفتن جملج ایستد، بلکه با لحن تعجبنمی

 مقابل این دفتمان بایستد:

 و نگاه كرد: تو هیچی نمیخوانی؟زده به امنوچهر وقتی فهمید كه او كتاب نمیخواند، حیرت»

 كمال دفت: كتابهای مدرسه را میخوانم و ...

 منوچهر به مسخره دفت: نه بابا؟ شوخی نمیکنی؟ 

 دستم میندازی؟



 655/ اثر جمال میرصادقی« درازنای شب»های چندصدایی باختین در رمان مؤلفه

 

 (.46: 4314منوچهر خندید و جواب نداد )میرصادقی، 

ی جود واكنش احتمالدر نگاه باختین آن چیزی كه در واقع دفتمان یا معنای دفتگو را میسازد، وپاسخ دفاعی: 

زی دذاری ارتباطی هستند و آن چیبه خواستج زبانی نفر مقابل است. به بیان دیگر، در حالت خأل كلمات فاقد ارزش

فتاده درفته در پاسخ به كدام نیاز اتفاق اكه باید در رمزدشایی كالم در نظر بگیریم، این است كه دفتگوی صورت

 است.

ن اصلی داستان كه همان بحران هویت میان جدال سنت و مدرنیته است، پیروی در این رمان، كمال، از دفتما

با فضای كلی داستان است، هرچند در بخشهایی مانند  6، همگرا4بخشیمیکند؛ بعبارتی این شخصیت در سبک

ن ارفتن به سینما و پارتی و لباس نو پوشیدن و مشروب نوشیدن سعی دارد با دفتمان كلی داستان كه همان بحر

آید. در این داستان منوچهر بشکل فعال با سخن هویت باشد، آن را پس بزند اما بصورت كامل از عهدۀ آن برنمی

نویسنده مقابله میکند. او شخصیت خود را با مناسک وارداتی از غرب برساخت كرده است. كمال نیز نمیتواند به 

ا با نویسنده به زیستش در داستان ادامه میدهد. تمام شده و همگر 3زیستن در جهان مدرن تن دهد. او ازخودبیگانه

در هر دو بافت سنتی و تجدد، دللت  موقعیتهای فرازبانی مانند كتک خوردن از پدر، پوشیدن لباس نو و تحصیل

یا آشکار قرار دارد. او بصورت آشکار در مقابل  1بر بحران هویت دارد. منوچهر بشکل فعال و در حالت پاسخ دفاعی

 مان سنتی ایستاده و آن را با رفتار خود كه فرازبانی است پس میزند.دفت
ا یعنی سنت و تجدد ی« دیگری»در برساخته شدن، تأثیر شایانی دارد. شخصیت كمال بین دو « دیگری»حضور 

پدرش و منوچهر دوپاره شده است؛ دیگریهایی كه هركدام زبان نمادین خود را دارند و شخصیت با زیستن در این 

در جدل بین كمال و پدرش رخ میدهد  -ردفتا بصورت-آشکار  مقابلجاوج  .بندی میشودنظام نمادینِ زبانی، مفصل

 أثیرتناشی از . این حركت ایستددفتاری و آشکار مقابل عقاید سنتی پدر خود می بصورتو در این میان كمال 

 منوچهر و دفتمان تجدد در او است. برای مثال:

 با این ریخت و قیافج قرتیها كجیا مییخواهنید تشیریف ببرند؟پدر: حضرت آقا »

 اند یک هفته برود ده.مادر: رفیقهاش دعوتش كرده

 .شرط اینکه دفعج آخرش باشد. عبداهلل )برادر كوچک كمیال( را هم با خودش ببردپدر: برود به 

 كمال: مگر میشود عبداهلل ریغماسی و اسهالی را همراه خود ببرم؟

 ردش مال آدمهای بیکاروبیعار است ... اصالً حق نداری پایت را از خانه بیرون بگذاری.پدر: د

  ...كمال: چرا حق ندارم، مگر من

 !پدر: دُه بخور مرده سگ

 كمال: چرا دُه بخورم؟ چرا نمیگذارید حرفم را بزنم؟

 !ر شوآبروی بیشرم، از جان من چه مییخیواهی؟ بیرو از جلیوِ چشمهام دوپدر: پسرۀ بی

 ام؟اید؟ مگیر مین لل عبدااهللكمال: شما از جان من چه میخواهید؟ مگر مرا خریده

ها نخوری؟ پدر: چی دفتی چلغوز. چی دفتی؟ به خیالت رسیده دیگر نمیتیوانم مثیل سگ بزنمت تا دیگر از این ده

 (.635و631)همان: « ات مینازی؟به هیکل دنده

                                                      
1. Stylization 
2. Convergent 
3. Alienation 
4. Rejoinder 
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سر خواندن كتاب غیردرسی و غیرمذهبی را پیش میکشد، این بار منوچهر  در بخش دیگری كه نویسنده جدل بر

 ای:مستقیماً كمال را مورد نقد قرار میدهد و میگوید این حرفها را از تو قوطی كدام عطار پیدا كرده

 آخر میگویی چه كتابهایی را بخوانم؟ كتابهایی كه آدم را آواره میکند؟»

ند؟ پس من باید اآلن آواره شده باشم و سر به كوه و صحرا دذاشته باشم. این آواره میک»خندۀ منوچهر بلند شد: 

 (.46)همان: « ای؟حرفها را از تو قوطی كدام عطار پیدا كرده

در این جمالت شاهد صدایی دوم از كمال هستیم كه مرعوب صدای اول او یعنی شخصیت مذهبی او نمیشود. این 

وقتی چراغ »كتابهایی كه منوچهر به او داده است بر همین امر دللت دارد:  خیال ردازی كمال در قالب قهرمانهای

را خاموش میکرد و میخوابید، در جلد قهرمانهای كتاب میرفت، جنگ میکرد، فرمان میداد، با دزدهای دریایی 

یکرد رت موغریب معاشوغریب و رؤیایی را میدید، با مردان عجیبشمشیربازی میکرد، سفر میرفت، شهرهای عجیب

 (.41)همان: « بازی میکردو با زنهای قشنگ و ملوس میگفت و میخندید و عشق

عروس و خوشگل همسایه، در جلد قهرمان زن كتابی كه آن روز خوانده بود، به خوابش آمد. با هم یک بار زن تازه»

ت و به خود فشرد و نشستند، حرف زدند و شوخی و بازی كردند. كمال دست او را بوسید. بعد در آغوشش درف

 .(41)همان: « لبهای درشت و قرمز او را بوسید و سراسیمه از خواب پرید

های چندصدایی است كه محدودیت مركزی زبان داستان را برهم میزند. در چندزبانی یکی از زیرشاخهچندزبانی: 

ویشها كه موجب ایجاد باور باختین زبانهای مختلف در رمان تلفیق میشوند؛ مانند زبان طبقات مختلف و د

های كالمی بیشماری كه در همج زبانها باختین این اصطالح را برای توصیف لیه»چندصدایی در رمان میشود. 

: 4343)مکاریک، « ها بر عملکرد معنا در دفته، ابداع كردهای تسلط این لیهوجود دارد و برای توصیف شیوه

، های اجتماعیشناختن زبانهای متفاوتی در نظر درفت كه در دروهوی چندزبانی را به معنای به رسمیت (. »453

 (.445: 4344)تودوروف، « صنفی و جنبشهای طبقاتی و ادبی مختلف و غیره وجود دارد

كالمها و ... براساس موقعیت اجتماعیش یکی از عناصر مهم به لهجه، تکیهزبان مخصوی هر شخصیت با توجه 

به بافتی نشتانی هركدام از شخصیتها بازی زبانی خای خود را دارند، البته با توجه چندزبانی است. به زبان ویتگ

اند. هر سبک زنددی )سنت و تجدد( بازی زبانی خای خود دارد كه در بازی زبانی طرف مقابل كه از آن برخاسته

ف از افراد جامعه به معنا، فاقد ارزش و داه ضدارزش تلقی میشود. در این رمان صدای سه طییا دیگری داه بی

دفتن آنها درمورد موضوعات مختلف، فضایی را برای انعکاس آواهای  دوش میرسد كه شیوۀ زنددی و نوع سخن

 آنها فراهم كرده است.

پدر كمال: پدر كمال هم بصورت آشکار در دفتارش و هم بصورت ضمنی در كنشهایش در دفتمان سنت قرار دارد. 

متناسب با شخصیت « امسر دنج ننشسته»و « بیها خراب است، بازار كساد استكاس»كالمهایی مانند تکیه

خفه شو، تنت میخارد، پسرۀ ناخلف، پسرۀ جعلق، حضرت آقا و هیچ پخی »دوست اوست. عباراتی مانند پول

 حاكی از كنشهای تحقیرآمیز پدری سنتی است. این شخصیت در بخشهایی نیز از عبارات دینی استفاده« نمیشوند

 «.قیامت، معصیت دارد، واهلل، خانج خدا»میکند مانند 

به زیستن در دو بافت یا جهان، هر دو زبان سنت و تجدد را توأمان دارد. در كمال: كمال در این رمان با توجه 

. وبیش مانند پدرش استابتدای داستان كه در دفتمان سنت به سر میبرد، از عباراتی استفاده میکند كه كم

 اما با ورود به دنیای جدید«. انگار یک نامحرم جلوش نشسته، لمذهبهای ازخدابیخبرمال، انگارنهی سرخابقرتیها»

 شده... .كالمها تغییر میکند: سینما، كتاب، مهمانی، خرفتو دفتمان متجدد، تکیه
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معلم است و به محمود: جوانی برخاسته از طبقج سنتی ی مذهبی و متوسط است. او در دانشگاه تحصیل كرده و 

مسائل سیاسی آداه است. او مانند فرزندان دیگر در دفتمان سنت با پدر سنتی اختالف دارد اما به درک درستی 

هوان، مجسمج بورهوا، عاق والدین، مسئلج فهمیدن كشتیهام غرق شده، دون»از این شکاف نسلی رسیده است. 

 «. نیست، مسئلج شکاف است

بچه آخوند، خیط، از مسجد »متوسط و متجدد است كه با مظاهر غرب آشنایی دارد.  منوچهر: نمایندۀ تیپ طبقج

افتاده، ترتیب دادن، پارتی، قمار سیری زدیم، دمان نمیخواهد از كیسه مایه برود، رهیم بگیری، اینها مردم را بیرون

 « .خر میکنند و سوارشان میشوند، میتوان بلندشان كرد، تخم سگ ولد زنا...

های كالمی كه در خدمت عملکرد معناست، استفاده از اشعار و المثلها: یکی دیگر از لیهاشعار و ضرب كاربرد

 المثلهاست كه متناسب با شخصیتها و دفتمانشان طراحی میشود:ضرب
 «  تیییو میحیتیشمیی بییر مین دل رییش نیگییر  ییا رب زكییییییرم بییر میین دروییش نیگیییر»

 (64)همان: 

  «پیچ ره میییخیانییه بنیداز، طبیب دردمتو پیچ  ختخیواب میرا مسیتیانییه بنیداز، طبیب دردم        ر»
 (453)همان: 

  «بینشییییین در كنییارم تییا مین رویییت ببینیم  شیییییییرینیم یییار عیهد دیرینم                 –شییییرینییم »
 (439)همان: 

 «  كه هرچه پیش تو سهل است، سهل پنداری  یدان پیییرس        درازنای شیب از چشییم دردمنیی»

 (  647)همان: 

 «بییر مین مینیگییر بییر كیرم خیوییش نگییییر  شییایستیییج دردهت نیییدارم چیییزی، یا رب          »

 (664)همان: 

 المثلها: كاربرد ضرب

دلیم خود را از آب »(؛ 61)همان: « یر میدهدهنوز دهنش بوی ش»(؛ 44)همان: « دانهشتر در خواب بیند پنبه»

« آبمان توی یک جو نمیرود»(؛ 445)همان: « تو هنوز سرد و درم روزدار را نچشیدی»(؛ 15)همان: « بیرون كشید

اصلم پدر »(؛ 417)همان: « نرود میخ آهنین در سنگ»(؛ 417)همان: « پسر نوح با بدان بنشست»(؛ 449)همان: 

« حیف از طال كه خرج مطال كنی»(؛ 76)همان: « خرت از پل بگذرد»(؛ 455)همان: « استاست كه مادرم رهگذر 

 (؛ 661)همان: 

دهندۀ باورهای مذهبی و عقیدتی شخصیتهایی چون پدر كمال، استفاده از برخی عبارات دینی و عقیدتی كه نشان

 مادر و كمال و حاج عمو است كه در دفتمان سنت شنیده میشود. 

 (.45)همان: « تشب قتل اس»

 (.96)همان: « هیزم جهنم»

 (.451)همان: « داستان عاق والدین»

 (.36)همان: « در حدیث آمده»

 (.14)همان: « تو را به حضرت عباس»

 (.74)همان: « ام را پیش او درست كنمبنشینم حمدوسوره»

 (.496)همان: « از خدا رو بردردانده»
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بندی، بهتر است این مفهوم را در آرای یل این رمان بلحاظ خوشهبرای تحلبندی و مركزگرایی زبانی: خوشه

بندی را به دفتمانهای )سخنهای( مختلف اجتماعی اطالق میکند كه نه فقط باختین یادآور شویم. وی لفظ خوشه

ل چندصدایی حاص»طبقج اجتماعی، بلکه سن، شغل، جنسیت و موقعیت جغرافیایی شخص، اهمیت بسزایی دارد. 

های اجتماعی و ایدئولوهیک در یروهای مركزدریز در كالم و درنتیجه، مکالمه میان انواع دفتارها و دیدداهتقویت ن

 (.44: 4377)سلدون، « زبان است

ای سعی در ایجاد یک ابردفتمان دارد. در رمان بندی، مركزدرایی با حل كردن دفتمانهای حاشیهدرمقابل خوشه

ایی بندی شخصیتهو دفتمان سنت و تجدد پرداخته شود. میرصادقی با خوشهسعی شده است به هر د درازنای شب

مانند پدر كمال، مادر كمال، حاج عمو، منوچهر و فرشته و خود كمال و محمود، طیفی از جنسیتهای مختلف، 

سنین مختلف و طبقج مختلف را ایجاد كرده است. پدر كمال، صدای غالب عصر خود است و صدای حاج عمو، در 

حاج عمو برای او شخصیتی قائل میشود. كمال او را بیشتر از پدرش قبول »ستای صدای غالب در حركت است. را

عجب، (. »451: 4314)میرصادقی، « داشت. درچه از لحن آمرانج او كمی میرنجید و از بایدنبایدهای او دلخور میشد

یدم، از اول باید میدانستم، پس بگو اینطور است. عجب، پس بگو از آن اعیانهای از خدا بیخبرند. از اول باید میفهم

المال مردم را آبرو كه دخترهایشان را ول میکنند به هوای خودشان. از آنها كه بیتاز آن قماربازها و رقاصهای بی

میخورند و میبرند و میدزدند. من اینجور آدمها را خوب میشناسم، خیلی خوب میشناسم عمو. نه دین دارند نه 

 (.454)همان: « و نه شرفایمان 

شدۀ آن دوره است كه با تمام سركوبها با شوهر خود بر سر تحصیل كمال مادر كمال نمایندۀ زنان سنتی سركوب

مخالفت و كنشگری میکند. در بحث و جدل بین مادر كمال و پدرش، شاهد دفتمان پدرسالری از جانب پدر كمال 

 هستیم:

 نیار دناه دارد.ای؟ زن از خودت حرف درچه بهانه»

 پس چرا نمیخواهی ما را ببری؟

 .(44)همان: « آخر زن چند دفعه بگویم كه امروز، روزی نیست كه زنها آز خانه بیرون بروند ... قیامت است

 ، نمایندۀ دفتمان سنتی و دفتمان مردسالری است:«زن اینقدر پیله نکن»و « نمیشود»او با تکرار كردن عبارت 

ت توی حیاط راه میرفت و تسبیح میگرداند: نمیشود، میگویم نمیشود. زن اینقدر پیله نکن. باشه پدرش با عصبانی»

 )همانجا(.« دفعج دیگر كه خلوتتر است. خوب نیست آدم عورتش را بردارد و تو این شلوغی راه بیفتد

آشفته و برزخ از »كرد:  عموی كمال نیز اشارهدار زنهای معنیبندی و مركزدرایی میتوان به خندهدر بحث خوشه

عمو تا او را دید، همان لبخند پرمعنایش را به لب آورد. عمویش را دید و باز زنها پایین آمد. توی راهرو باز زنپله

 (.444)همان: « اعتنایی سری تکان داد و از خانه بیرون آمدهایش را بال انداخت و با بیكمال شانه

ن و پیرو آن رمانهای ایرانی، نویسنده سعی میکند با ایجاد شخصیتهای در رمانهای عصر مدربررسی سلطه: 

اند، بایستد. میرصادقی نیز با برساختن دست داشتهكه عموماً فضایی یک 4چندصدایی در مقابل آثار كالسیک

ازد. ردنقد سنت و هم جهان متجدد ب  اش، سعی كرده هم بهشخصیتهایی مانند پدر كمال، كمال، منوچهر و خانواده

در مانع آداهی فرزندان خود میشوند و با استفاده از جهل آنها سعی میکنند تا آنها در دفتمان سنت، پدران سلطه

آنچه در  وپاسخ،در فقدان پرسش»واساس سنت خود نمایند. پایهرا بدون هیچگونه پرسشگری، پایبند به اصول بی

دو بصورت حکم و ابالغیه است. مخاطبان ها از سوی تکدویی میماند، ارائج یکسری نظرات و دستورالعملتک

                                                      
1. Classic 
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: 4347)قاضی مرادی، « ای واكنش نشان دهندها با رضایتمندانهدویی نیز موظفند دربرابر این احکام و ابالغیهتک

66.) 

پدر كمال در دفتمان سنت برای جلودیری از آداهی، مانع ادامج تحصیل فرزند خود میشود و خواستار واردشدن 

آورد. باید بری پیش حاج دباغ و دباغی یاد درس و مدرسه لمذهبی به بار می»و به بازار كار و ادامج حرفج او است: ا

 (.633: 4314)میرصادقی، « بگیری

وچرای خانواده هستند، از تمامی مظاهری كه سنت را زیر سؤال میبرد دریزان چوندونه پدران كه فرمانروای بیاین

ای سر جایشان نشسته. جامعج ما در حال اند و چیزهای تازهتهای دذشته، كهنه و پوسیده شدهسن»و هراسانند: 

اند و حسرت روزهای رفته را ددردونی است. دارد پوست میندازد؛ اما هنوز پدرهای ما دودستی به دذشته چسبیده

 (.93)همان:  «میخورند و از چیزهای تازه مثل مار و افعی وحشت دارند

های سنتی مثل كمال و محمود یا پسردایی كمال هرچقدر بیشتر با دنیای مدرن آشنا میشوند، دان خانوادهاما فرزن

تا كی »دچار بحران هویت و شکاف نسلی میشوند و درنهایت در مقابل سلطج پدر سنتی سر به عصیان برمیدارند: 

واجب است آن مستحب، این ثواب دارد، حق ندارم، حق ندارم، این را بکنم خوب است، آن را بکنم بد است، این 

اش اش خواری، همهاید، همهزاد شمام. مگر مرا خریدهآن ... ولم كنید مگر من زرخرید شمام، مگر من غالم خانه

خفت، لعنتیها، بدبختها، ولم كنید. ولم كنید، میبینید حال چطوری میروم. چطوری میگذارم و میروم و هیچ كاری 

 (.631)همان: « دهم نمیتوانید بکنی

 

 گیرینتیجه 
براساس نظریج چندصدایی باختین میتوان دفت آنچه بیشتر بمثابج چندصدایی دیده  درازنای شببا بررسی رمان 

میشود، حاصل تصادم دفتمان سنت و تجدد است. اینگونه بنظر میرسد كه در این داستان شاهد زورآزمایی جریانات 

ران هستیم؛ روزداری كه ایران در حال دذر از سنت به مدرنیته است. سنت كه فکری غالب آن دورۀ منحصربفرد ای

بواسطج سابقج طولنی در جامعج ایران و مدرنیته كه بواسطج رضاخان توان طبقاتی بیشتری را داراست در تقابل 

 اند.بازنمود شده

نشان میدهد، ولی قشر روشنفکر در این رمان مسئلج تجدد بعنوان عامل برهم زدن نظم هژمونتیکی سنت، خود را 

آید، ما شاهد سیری تکاملی هستیم و متجدد به معنای واقعی كنشگری ندارد. همانگونه كه از اسم داستان برمی

ای سنتی با افکار پدرسالنه رشد كرده و از ابتدا با پدر در حال خواه )كمال( كه در خانوادهكه یک شخصیت كمال

و مدرنیته در این مسیر نقش تسهیلگر را بازی میکند. شخصیت كمال پس از  كشمکش است، میخواهد طی كند

ول در وی حل« دیگری»ای را در پیش میگیرد؛ چون یک آشنایی با دنیای تجدد دوپاره میشود و دفتمانی دورده

دد ه تجكرده است. تمام برزخی كه او دارد تجربه میکند، حاصل رویارویی با فرهنگ غربی و وارد شدن از سنت ب

های تجدد او را دچار است. او در دنیای متجدد با موارد تازه و جدیدی روبرو میشود و این رویارویی با مؤلفه

دونه است میان دو اندیشج سنت و تجدد كه بحران هویت و شکاف نسلی از شوریددی میکند كه حالتی برزخ

دایی دیده میشود، حضور پاسخ دفاعی است كه از پیامدهای آن خواهد بود. در این بحث آنچه بیشتر بمثابج چندص

های سنت است؛ ولی نویسنده درنهایت خواننده را به این جانب منوچهر و خود كمال برای به چالش كشیدن پایه

مسئله واقف میکند كه مدرنیته آن چیزی نیست كه اكنون در جامعه دیده میشود و كمال در پایان با كنار نهادن 

 ای روشن و آداهی كامل پیش میرود.نت و مدرنیته و با استقالل فکری بسمت آیندههای سطحی سلیه
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  نویسندگان مشاركت

دانشگاه دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی  در بمصوّ فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ جرسال از مقاله این

 هبرعهد را رساله این راهنمایی سعید حمیدیانر آقای دكت .استشده استخراج علوم و تحقیقاتآزاد اسالمی واحد 

 دردآوری در رساله این پژوهشگر نوانعب پاکزهره دست. سركار خانم اندبوده مطالعه این اصلی طراح و داشته

به عنوان مشاور نیز در تجزیه و تحلیل  آقای دكتر فرهاد طهماسبی .اندداشته شنق نهایی متن تنظیم و هاداده

 و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در. اندهنماییهای تخصصی این پژوهش نقش داشتهها و راداده

  .استبوده پژوهشگرسه  هر مشاركت

 

  قدردانی و تشکر

دانشکده ادبیات، علوم  پژوهشی و آموزشی مسئولن از را خود تشکر مراتب میدانند لزم خود بر نویسنددان

 این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كه علوم و تحقیقاتاسالمی واحد دانشگاه آزاد انسانی و اجتماعی 

 .نمایند اعالم دادند، پژوهش یاری
 

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 تحقیق این .دارند رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 تعارض دزارش مسئولیت .است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و شدهااجر اخالقی مقررات و قوانین كلیج طبق

 ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع احتمالی

 .ندمیگیر عهده بر را
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