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 چکیده

 تحقیق در ویژگیهای سبکی یک نویسنده بها رویکهرد گفتگومنهدی میتوانهد منجهر بهه درک و      
ای دریافت بهتری  از دنیای اثر شود. در یک متن گفتگومنهد، همهه صهداها شهنیده میشهود و صهد      

ی موافق نویسنده صدای غالب نیست؛ بلکه نویسنده به همه آواها فرصت برابر میدهد و همه صداها
گومند ازات هم به گوش مخاطب میرسد. رمان بهترین بستر برای آفرینش فضای گفتو مخالف به مو

تهش اثهر   كهولی كنهار آ   -)سووشون اثر سیمین دانشهور است.این پژوهش پنج رمان شاخص معاصر 
خانهه   -اثر زویها پیهرزاد   عادت میکنیم -ی شب اثر شهرنوش پارسیپورطوبی و معنا -منیرو روانیپور

تحلیلهی و   -را به منظور كشف مولّفه های گفتگومندی با روش توصیفی لیزاده(ادریسیها اثر غزاله ع
 ای، مورد نقد و بررسی قرار داده است. در پاسخ به پرسهش اصهلی ایهن   كتابخانه -به شیوه  اسنادی

یهد  پژوهش كه آیا گفتگومندی میتواند برای این نویسندگان یک ویژگی سبکی شخصهی باشهد؟؛ با  
ار ن با به كارگیری شگردهای مختلف از جمله، چهرخش زاویهه دیهد، سهاخت    گفت كه این نویسندگا

را  چند آوا وصلیبی، ژانر رئالیسم جادویی و بینامتنیت، چندصدایی و چند زبانی، یک اثر گفتگومند 
ا لب مهتن ر آفریده اند.بیشترین كاربرد چندصدایی با مولّفه سبکبرداری است. همین امر گفتمان غا

شهترک  منده هدایت میکند و از بار گفتگومندی متن میکاهد. گفتگوی بینامتنی به سوی نظر نویس
 .این رمانها با هم، گفتمان مقاومت و صدای اعتراض به گفتمان مرد ساالر و سنتی است
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Abstract 

Research in the stylistic characteristics of a writer with a 

Conversation approach can lead to a better understanding of the literary 

work’s space. In a conversational text, all sounds are heard, and the 

writer’s voice is not dominant, but the author gives all voices equal 

opportunity, and all sounds with equal and opposite sounds equal to the 

ear. The novel is the best background for the creation of the 

conversational space. This research has examined five contemporary 

index novels (“Savushun” by Simin Daneshvar, “Gypsy by the fire” by 

Moniro Ravanipor, “Touba and the Meaning of Night Novel” by 

Shahrnush Parsipur, “We get used to it” by Zoya Pirzad, “Idrissi's house” 

by Ghazaleh Alizadeh) in order to explore conversation elements with 

descriptive - analytical method and in documentary - library method. In 

response to the main question of this research, can the conversation be a 

personal style trait for these authors? It should be said that these authors 

have created a dialogic and multi-voiced approach using a variety of 

techniques such as angle of view rotation, cross structure, genre of 

magical and intertextual realism, polyphony and multilingualism. The 

most commonly used polyphonic component is the style component, 

which directs the dominant discourse of the text to the author's view and 

reduces the burden of conversation dialogue. The intertextual 

conversation of these novels together is the discourse of resistance and 

the voice of protest against traditional and patriarchal discourse. 
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 مقدمه و بیان مساله: -1

رب بین نسلهاسهت. بهه   رمان آئینه تمام نمای اجتماع است و رابط انتقال مفاهیم و تجا

كمک رمان ارتباط فکری و فرهنگی بین نسلها حفظ میشود. لذا این گونه ادبهی از اهمیهت   

 بسیاری  برخوردار است.

بهه نهام سهتارگان فریهب     1253اولین رمان فارسی را میرزا فتحعلی آخوند زاده در سال 

زی بها محتهوای   خورده نوشت و پس از آن تالشهای جدی برای نوشتن رمان به سیاق امهرو 

آموزشی و انتقادی از اوضاع اسفبار نادانی و نابسامانی و پراكندگی ملت به رشد خهود ادامهه   

 داد. تا دهه چهل كه نویسندگان زن قلم به دست گرفته و صاحب هویت مستقل شدند.

( شاهکار سیمین دانشور ،نخستین رمانیست كه هوّیت قلم زنانه را در 1348سووشون )

دگی ایران به رسمیت واداشت و پس از آن در ادوار مختلف شاهد تولد و رشهد  دنیای نویسن

 نویسندگان زن ایرانی در عرصه رمان نویسی هستیم .

صاحبنظران گفتگومندی را موجب بلوغ متن میدانند. به طور كلی متهون ادبهی بهه دو    

خصهیتهای  دسته تک آوا و چند آوا تقسیم میشود.در متون تک آوا گرچه به ظاهر صدای ش

مختلف شنیده میشود؛ اما در حقیقت این صدای نویسنده است كه از طریق راوی، بهاالتر از  

صداهای دیگر به گوش میرسد. در حالیکه در متهون چنهد آوا صهدای نویسهنده و راوی در     

كنار هم و به موازات صداهای مستقل دیگر شنیده میشود. به عبهارتی گفتمانههای مختلهف    

ا فرصت مساوی برای ابراز وجود دارند .كشف روابهط بینهامتنی، مولفهه    در یک متن چند آو

های چند صدایی، گفتار روزنه دار)نقیضه، سبکبرداری، جدل نهانی( و چند زبانی عناصهری  

هستندكه در ساختار یک متن گفتگومند به كار میروندو جستجوی  این عناصر بهه تحلیهل   

 متون از منظر گفتگومندی میانجامد.

پژوهش با بررسی مولّفه های گفتگومندی در پنج رمان از نویسندگان زن برجسهته  این 

دهه های چهل تا هشتاد شمسی به دنبال این است كه میزان موفقیّت ایهن نویسهندگان را   

در پدیدآوردن یک متن گفتگومند بسنجد و گفتگومندی را به عنوان یهک ویژگهی سهبکی    

مطالعه عبارتند از، سووشون اثر سهیمین دانشهور،    این نویسندگان فرض كند. رمانهای مورد

كولی كنار آتش اثر منیرو روانیپور، طوبها و معنهای شهب اثهر شههرنوش پارسهیپور، عهادت        

 میکنیم اثر زویا پیرزاد، خانه ادریسیها اثر غزاله علیزاده.

كتابخانهه ای  -تحلیلی و به شهیوه مطالعهاتی اسهنادی     -این پژوهش  با روش توصیفی 

 شده است.  انجام

 پیشینه پژوهش -2

نگارنده با وجود جستجوی بسیار، پژوهشی كه گفتگومندی را بهه عنهوان یهک ویژگهی     

سبکی در رمانهای نویسندگان مذكور  بررسی كرده باشد، نیافته است. برخهی پژوهشههایی   
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 كه به پژوهش حاضر نزدیک است عبارتند از :

لیهل  ( ، پژوهشی به نهام تح 1391گرجی،مصطفی و فرهاد درودگریان و افسانه میری، )

ناسهی  منیرو روانی پور، را در فصلنامه تخصصی سبک ش« كولی كنار آتش »گفتمانی رمان 

. در ایهن  به چاپ رسهاندند  79 – 90نظم و نثر فارسی ) بهار ادب ( سال پنجم، شماره اول، 

یاسهی بها   بازخوانی رمان كولی كنار آتش به عنوان یک رمان س مقاله پژوهشگران به تامل و

گفتمهانی مهتن و عناصهر برجسهته حاضهر در آن       –نویسنده زن بهه روش تحلیهل سهبکی    

ر همچون تصویرها و توصهیفها و شخصهیتها، نحهوه روایهت پهردازی، طهرح و درونمایهه برته        

اسهتان،  انی شخصهیتهای د و...پرداختند و به این نتیجه رسیدند كه علیرغم تفاوتهای گفتمه 

 دغدغه زنانه، یک ساختار مشترک و هماهنگ در بین آنهاست.

مطالعهه تطبیقهی رمانههای    »( رساله دكتری خود را با عنوان 1393اكبر زاده، فاطمه )  

در دانشگاه تربیت مدرس « احالم مستغانمی و زویا پیرزاد در پرتو نظریه چندآوایی باختین 

روشنگر و اسهتادان مشهاور ، خلیهل پروینهی و حسهینعلی قبهادی       به راهنمایی دكتر كبری 

الجسد اثر احهالم مسهتغانمی را بها     ذاكرۀنوشته است كه مکالمه گری زنانه را در دو رمان ) 

چند صهدایی و   –رمان چراغ ها را من خاموش می كنم زویا پیرزاد ( به صورت نقد تلفیقی 

نقد فمنیستی  به شیوه توصیفی تحلیلی در مطالعه تطبیقی بررسی كرد و بهه ایهن نتیجهه    

رسید كه پیرزاد با انتخاب راوی زن و تقابل گفتگویی زبان زنانه با زبان مردساالر سهاختاری  

 گفتگومند به اثر بخشیده است. 

تحلیهل جامعهه   »نهوان  محمدی افشار،هوشهنگ و وحیدرضها ببریهان ،مقالهه ای را بها ع     

،در سهومین كنگهره بهین المللهی پژوهشههای      «شناسی سووشون بر اساس منطق مکالمهه  

كاربردی علوم انسانی اسالمی، استان گلستان،گرگان، ارائه نمودند و  این رمهان را از منظهر   

جامعههه شناسههی بررسههی نمودنههد. بههه ایههن نتیجههه رسههیدند كههه دانشههور بهها ایجههاد بسههتر  

و مکالمه در رمان،شخصیتها را با ایدئولوژیهای مختلف در تقابل با ههم قهرار    كارناوال،گفتگو

 داده و یک متن گفتگومند آفریده است.

 

 مبانی نظری و چارچوب مفهومی -3

 شخصی 1سبک -1-3

سبک، شیوه بیان در گفتار و نوشتار است و مفهومی بدیهی دارد. بطور كلی ویژگیههای  

چشم میخورد سبک نامیده میشود. سبک نتیجهه نگهرش   تکراری كه در آثار یک شخص به 

                                                      
1 Style 
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ویژه شخص به درون و بیرون است و محصول گزینش خاصی از تعابیر و كلماتی اسهت كهه   

 صاحب سبک، برای افاده معنی از آن بهره میگیرد.

د و سبک شناسی، موفقترین عملکرد خود را در قلمرو سبکهای فردی تجربه میکنه »    

 باورهای بوط به مولّف و فردیت، عقیده، ذهنیّت، احساسات، عواطف ودقیقترین اطالعات مر

ی قهرار  او را در اختیار پژوهشگران نقد ادبهی، تهاریخ ادبیهات، روانشناسهی و جامعهه شناسه      

 (.94ص  فتوحی: سبک شناسی، نظریه ها، رویکردها و روشها،«) میدهد  

     1گفتگومندی -2-3

ز گفتگومندی در رمان بهه تعریفهی كهه بهاختین ا    بهتر است برای روشنتر شدن مفهوم 

عی های اجتمارمان، مجموعه متنوعی از انواع گفتار»رمان ارائه میکند نیم نگاهی بیندازیم: 

 تخیهل مکالمهه ای، بهاختین:   «)و صداهای فردی است كه هنرمندانهه سهازمان یافتهه اسهت    

. دی رمهان میگهردد  (.اجازه حضورو سازماندهی این صداها در رمان موجد گفتگ.من351ص

اها در واقع گفتگومندی، توزیع مساوی صداها در یک متن است به گونه ای كهه تمهام صهد   

 حق حضور دارند و یک صدا  بر دیگر صداها  مسهلّط نیسهت. در گفتگومنهدی، رمهان یهک     

مند واژه در تفکر گفتگو« دیگری» پدیده چند سبکی، چند زبانی و چند آوایی است  و واژه 

ی مسهاوی بازتابانهده میشهوند. بهه     است. در چند صدایی، همه صداها به شهیوه  ای بنیادین

در مقابهل مولّهف   «دیگهری »عبارتی چندصدایی، موجد گفتگومندی است و گفتگومندی بهر 

ا داللت دارد. همانطور كه گفتگو در مقابل خودگهویی یهک گفتمهان دسهت كهم دو نفهره ر      

وی ون است كه همگی دارای یک حهق مسها  مطرح میکند. در اینجا تاكید بر صداهای گوناگ

 دیگهر در  هستند و هیچ یک بر دیگری غلبه ندارد. از نظر باختین گفتار همیشه باگفتارهای

د رار میدهه قه ارتباط است. از این رو روابط بیناگفتاری را با عنوان گفتگومندی مورد بررسی 

 (.32-11)چندصدایی باختینی و پساباختینی، نامور مطلق : 

 

 2بینا متنیت-1-2-3

ن بینامتنیت از مولّفه های مهم در یک متن گفتگومند اسهت كهه زمینهه گفتگهودر بهی     

ی در حکهم  بینهامتن » متون را اثبات میکند و یک پشتوانه با اصالت را به نمایش میگهذارد.  

ت كهه  اجزای رابط سخن است كه به متن امکان میدهد، معنا داشته باشد. بارت معتقد اسه 

اگویهه  یاری ذهن اصیل خود به آفرینش هنری دست نمیزند، بلکه ههر اثهر و   هیچ مولّفی به

 ( .327ساختار و تاویل متن، احمدی : ص«)ای از مراكز شناخته و ناشناخته فرهنگ است 

                                                      
1- Dialogism 
2 Intertextuality 
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 1كارناوال -2-2-3

 سهت كهه در  كارناوال گونه ای بیان ادبیات غیررسمی  و تجسّمی از ادبیات عامیانهه ا     

افهت و  تقابل و گفتگویی جدل واره با فرهنگ و ادبیات رسمی است . بنابراین موجهد یهک ب  

 متن گفتگومند و چندصدا میباشد.

انهی و  الی و دع نوشتار كارناوالی بر اساس وارونگی،  وارونگی باال و پایین،  اصل و قلب،»

بیهات  حضور و نفوذ فرهنگ مردمی در ادبیات استوار است. این جسم دانهی و زمینهی در اد  

مردمی حضوری گسترده دارد و نقش اساسی ایفها میکنهد) بهاختین، گفتگومنهدی و چنهد      

 (.409صدایی، نامور مطلق : ص 

 :تند از نمودهای كارناوال را در متون میتوان با سه ساختار جستجوكرد كه عبار

 نمایشهای آیینی -1

 سخنرانیهای كمیک -2

 بان ناسزاژانرهای مختلف ز -3

 

 2چندصدایی -3-2-3

مهان  ردر بین انواع سخن در »مفهوم چندصدایی تقریبا مترادف با گفتگومندی است و  

بهاختین،   میخاییهل «) این گفتار دوسویه است كه می تواند چند صدایی را در اثر ایجاد كند

قسهیم  (.و به چهار بخهش ت 122اندیشه ها ومفاهیم بنیادین ،غالمحسین زاده : صزندگی و 

 می شود كه عبارتند از :

  3سبکبرداری -1-3-2-3

یم و نویسنده  سبک خاصی را بکار میگیرد كهه در آن ارزشهها و مفهاه    در سبکبرداری، 

جهانبینی شخصهیتها بها جههانبینی و اعتقهادات خهودش همخهوانی دارد. در سهبکبرداری        

 نزدیکی بین قهرمان با آفریننده اثر محسوس است. 

   4نقیضه -2-3-2-3

همخوان با ارزشها و در نقیضه، نویسنده سبکی را وام میگیرد كه در جهت مخالف و یا نا

در نقیضهه شخصهیتها ایهدئولوژی و جههانبینی خهالف جههانبینی        جهانبینی خهود اوسهت.  

نویسنده دارند و بر خالف سبکبرداری كه نویسنده و شخصهیتها رویکهرد همگهرا دارنهد در     

                                                      
1- Carnival 

2- Polyphony 

3 -Stylization 

4 -Parody 
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نقیضه نویسنده رویکرد واگرایی نسبت به شخصیتها دارد. وجهود سهخنانی مخهالف عهرف و     

)میخاییل باختین، زندگی، اندیشه ها و تن نیز از دیگر معانی نقیضه است.سنت جامعه در م

 (.122مفاهیم بنیادین، غالمحسین زاده و غالمپور:ص

  1جدل نهانی -3-3-2-3

جدل نهانی، حضور محسوس دیگری درگفتار است. گویی هر مطلب، گفتاری است كهه  

د موضهوع بحهث شهک و    درجدل درمهور » شکل گرفته است.«دیگری »در پاسخ به سخنان 

فتگهویی  گمنطق «) تردید وجود دارد و نویسنده جنبه اقتدارگرایانه خود را از دست میدهد

   (.139میخاییل باختین، تودورف:ص 

 2چندزبانی -4-2-3

م هه مقوله چندزبانی، زمینه سازی قوی برای گفتگومندی و چندصدایی است، یعنی در 

» بانیبانها را بازنمهایی میکنهد. اصهطالح چنهدز    آمیختگی ایدئولوژیهاست و عدم مجانست ز

 برای توصیف الیه های كالمهی بیشهماری كهه درهمهه زبانهها وجهود دارد و بهرای توصهیف        

ه نظریهه  دانشهنام «)روشهای تسلط این الیه ها بر عملکرد معنا در گفتار، ابداع شهده اسهت   

زبانی چند:»  د كه (. این تعریف مطلب را روشنتر میساز103های ادبی معاصر، مکاریک:ص 

شهای به  معنای به رسمیت شناختن زبانهای متفاوت در گروه های اجتماعی، صنفی و جنب

 (. بهه 115منطهق گفتگهویی میخاییهل بهاختین،تودوروف:     «) طبقاتی و ادبی مختلف است 

یهان  عبارتی، چندزبانی حاصل تقویت نیروی مركزگریز زبان است كهه نتیجهه آن مکالمهه م   

 ها و ایدئولوژیهاست.انواع گفتمان

 

 بحث و بررسی -4

 ای مورد مطالعهمعرفی رمانه -4-1

 ووشونس -4-1-1

ی نویسنده این رمان، بانو سیمین دانشهور از جملهه  زنهان مهوفقی اسهت كهه سهتاره ا       

کار درخشان در تاریخ ادبیات منثور فارسی محسوب میشود. انتشارات خهوارزمی ایهن شهاه   

ه بهه  تهران به چهاپ رسهاند.   دانشهور در ایهن اثهر برجسهت      در شهر  1348ادبی را در سال 

هنهر و   تحوالت سیاسی و اجتماعی فرهنگ و هویت اخالق مداری و...... پرداخته اسهت. اوج 

 داستان نویسی دانشور در این رمان رخ مینماید.

                                                      
1 -Hiden Polemic 

2 -Heteroglossia 
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روند داستان این رمان بدین شرح است كهه نویسهنده تحهوالت سیاسهی و اجتمهاعی و      

های جنگ جهانی دوم در شهر شیراز را بهه تصهویر میکشهد و بها حهدیث      لاقتصادی در سا

خون سیاوشان هنرمندانه به آن جنبه حماسی و اساطیری میبخشد .زری شخصیت اصهلی  

مهان  داستان است كه تقریبا همه قصه حول محور او میچرخد و این امهر اولهین نشهان گفت   

 زنانه در این اثر است.

 كولی كنار آتش -4-1-2

از  ی برآمهده منیرو روانیپور،  داستان كولی كنار آتش را در اقلیم جنوب ایران و در فضای

 وطبیعت، در كنار دریا و دردل مردم بومی وسنتگرای جنهوب ، پهرورده اسهت و خصهایص     

ا بهه  رسنن وآداب و رسوم این قوم را به چالش كشیده است كه در سیر داستان این چالش 

بهه   داستانهای اقلیمی بر مبنای خصوصهیات منطقهه ای  »یکشاند.فرهنگ تمام ملت ایران م

ویژه در شمال و جنوب نوشته میشوند و تجسم شهیوه ههای خهاص زنهدگی مهردم در ایهن       

ز ر این مرنواحی و بیان سنتها و ارزشهای معمول آنها در كنار جلوه های رنگارنگ زندگی د

یران از ا)فرهنگ داستان نویسان « و بوم، نشانگر نوعی بازگشت به ارزشهای بومی نیز هست

 (.399آغاز تا امروز، میر عابدینی:ص

رمان كولی كنار آتش، رمانی پسامدرن با اسلوب فراداستان است. اصطالح فراداستان را 

، رمان نویس و منتقد آمریکایی،  در یکی از مقهاالتش بهرای اشهاره    1نخستین بار ویلیام گس

نی به كار برد كه داستان بودن خهود را از خواننهده پنههان    به آن دسته از آثار ادبیات داستا

نمیکنند و حتی با پرداختن به مسائل داستان نویسی دائم به خواننده یادآور میشوند كه آن 

چه میخوانند صرفاً داستان است. در فرا داستان نویسنده از یک سو دنیای داسهتانی ) شهبه   

ن این دنیای داستانی را نشان میدهد) داستان واقعیت ( میسازد و از سوی دیگر تصنعی بود

 (.16كوتاه در ایران، داستانهای پسامدرن،پاینده:ص

 طوبی و معنای شب -4-1-3

ی شهرنوش پارسیپور در پرداخت داستان طوبی و معنای شهب از ژانهر رئالیسهم جهادوی    

 ت. زنهان، بهره برده است. این ژانر اغلب برای بیان احوال طبقه تحت ستم استفاده شده اسه 

ان به زعم نویسنده، طبقه ای تحت ستم هستند و ایهن ژانهر، دسهت افهزار خهوبی بهرای بیه       

 حاالت دنیای درهم آمیخته این نیمه تحت ستم جامعه است.

                                                      
1- William gass 
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ترین دغدغه نویسنده در این رمان رنج و درد حاكم بر زنان در طول تاریخ است و اصلی

میگهذرد. در دوره ای كهه زن صهاحب صهدا     وقایع این رمان در دوران قاجهار و پهلهوی اول   

 نیست و در گفتگوها كمترین حق را دارد.     

 عادت میکنیم -4-1-4

در رمانهایش، به منظور اعتالی سخن  های زنانه است وای با دغدغهزویا پیرزاد نویسنده

زنهان  زنانه، راوی را  یک زن انتخاب كرده است تا دنیای رمان بازتاب این دغدغه ها از زبان 

باشد. قهرمان زن در داستانهای پیرزاد فاعل سخنگوست. به ویژه در رمهان عهادت میکنهیم.    

 در این رمان شخصیتهای زن بیش از مردان حضور دارند.

قهرمان این داستان، آرزو صارمی، زنی از جنسی دیگر است شخصیتی پویا كه خود را با 

زنهی كهه در جامعهه سهنتی شهغلی       دنیای پیرامونش وفق میدهدو بر مشکالت غلبه میکند

تقریبا مردانه دارد و به اصطالح نان آور خانواده است و دختری است كه به جای پسر متولد 

شده است.این شخصیت پویا در غم از دست دادن ازدواج اولش نیست بلکه اشتباه اولهش را  

ی تصحیح میکند. ساختار شخصیتی این قهرمان، چون خهط سهیر داسهتان خطهی و متعهال     

 است.

 خانه ادریسیها -4-1-5

غزاله علیزاده، رمان خانه ادریسیها را با نگرشی ویژه بهه تحهوالت اجتمهاعی و سیاسهی     

معاصر نگاشته است و در آن هویّت مستقل زن را در فرایند رشد تحوالت اجتماعی جستجو 

واره در كرده است. درونمایه داستان، قصه زن بودن است؛ زنانی قربهانی، قربانیهانی كهه همه    

ترس و دلهره و غم هستند و در تالش برای تغییهر و تحهوّل. تعبیهر انقهالب در ایهن رمهان       

میتواند،  اشاره به تغییر  شخصیتهای رمان باشد كه رو به پویایی نهادند. شخصیت صهاحب  

صدا و انقالبی داستان، قهرمان شوكت، زنی با اقتدارست كه مهردان از او حسهاب میبرنهد و    

 ای مردساالر محسوب میشود. کنی از نوع انقالبی در سنتهای كلیشهاین هنجارش

 

 تحلیل سبکی رمانها از منظر گفتگومندی -4-2

 سووشون -4-2-1

 الف ( بینامتنیت

عنوانی كه از پیش متنی قوی،  داستان سهیاوش   سووشون یک عنوان گفتگومند است. 

در حماسه سترگ ملی ایران،  برخوردار است و ارتباطی تنگاتنگ با آیینی مردمی در آداب 

ملتی  كهن دارد،  سوگوارههای مردم فارس با عنوان سووشون كهه بهه تنههایی الیهه ههای      

ی از پهاكترین چههره   نمود متعدد گفتگوی چندگانه فرهنگ مردمی را به نمایش میگذارد، 

ملی) سیاوش درشاهنامه(، مظلومترین و مقدسترین شخصیت شیعه ) امام حسین )ع((  در 
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فرهنگ عاشورا را به ظهور میرساند. گویی شاهد گفتگوی همدالنهه بهین فرهنهگ دینهی و     

 ملی یک ملت هستیم.و این روند پلی فونی را تا انجام داستان میشنویم.

صیت یوسف كه ناجی رعیت و گرسنگان است در تمام طول قحطی و كمبود نان  و شخ

داستان با داستان حضرت یوسف به عنوان پیشمتن ارتباط برقرار می كند. و داستان بر پایه 

بخشی از تاریخ تاریک مملکت نگاشته شده است كه این بخهش از تهاریخ پهیش مهتن ایهن      

 رمان محسوب می شود.

 ب( كارناوال

ه ای زیبا در مفهوم مراسم آیینی در اسهتان فهارس كهه تلفیقهی     مفهوم كارناوال با اشار

مذهبی از سوگواره سیاوش، قهرمان شاهنامه، با آیین ههای مهذهبی در رثهای امهام      –ملی 

حسین )ع( است نمایی تمام و كامل از یک كارناوال را به نمایش می گذارد. آنجها كهه زری   

وشه چین برایش از سوگواره سووشون و خ پای نقل  زن میانه سال خوشه چین می نشیند 

 گوید:می

ما كه برسیم  دهل میزنند طبل میزنند... ما وارد میشویم دورتادور، میهدان میگیهریم   » 

چای داغ میاورند. نان پادرازی، نان زنجبیلی، شربت، گالب ...انگورریش بابا... ناههار و شهام...   

تها كل میزنیم،  هلهله میکنیم  مرد ها اند. آتش میکنند... ما عوروسط میدان هیمه گذاشته

پسههرها شههافوت میزننههد،  طبههل میزننههد یکهههو میبینههی آفتههاب تیههغ   ..…غیههه میکشههند

 (.270سووشون،دانشور:ص«)كشید.

دراین مراسم بجای ریشخند و تمسهخر كهه مصهادیق كارنهاوالی اسهت، اشهک  و آه  و       

لیسیها در روز عقد دختر حهاكم  همدلی ملتی متمایل به اندوه و رنج و درد است. نمایش انگ

كه برای روحیه به سربازان انگلیسی ترتیب دادند و مترسکی از هیتلر كهه بهه نهوعی بهرای      

توهین و تحقیر و به سخره كشیدن ساختار قدرت ساخته شد. حال و هوا و فضای داسهتان  

 (.9را در همان صحنه های آغازین كارناوالی مینماید)همان، ص

 ج( چندصدایی

مان صفحات آغازین داستان، آوای حق بجانب اسهتعمار را در شخصهیتهای  خهانم    در ه

استعمار انگلیس در شهیراز منحصهر بهه فهرد     » حکیم و سر جنت زینگر، میشنویم. چرا كه 

جهدال نقهش بها    « ) بوده و در هیچ جای دیگر در ایران به این شهکل وجهود نداشهته اسهت    

ای بیمار كه در تب محرقهه، تیفهوس   ی، جامعه( . آوای درد و بیمار212ص نقّاش،گلشیری:

 میسوزد.

(، 108)سووشون،دانشهور:ص  « مردها و زنها را در تیفوس میبینهی كهه تقهال میکننهد    »

بیانی آیرونیک و روزنه دار از یک جامعه بیمار است. جامعه ای بیمار كهه در آن ریاكهاران و   
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و فرصت طلب ها و...  الیه رویی  موفق جامعه انهد ، وكالهت خهان     قاچاقچیان و جاسوسان 

 ( نمودهایی از این دستند.239و چاپ سپاسنامه از عزت الدوله )همان،ص كاكا 

آوای مذهب با نمودهای گوناگون پلی فونی زیبایی از ادیان را به گوش میرسهاند. دیهن   

 موازات به ابراز وجود میپردازند. اسالم، باورهای هندوان و آموزههای مسیح در كنارهم، به

آوای ناساز سیاست،  بی اعتبهاری قهانون و حاكمیهت ظلهم و سهتم و حضهور اجانهب و        

 خودفروختگان وطنفروش كه در گفتاری روزنه دار از نوع سبکبرداری به گوش میرسد. 

خان كاكا آهسته گفت:داداش بیخود لج میکنی هر چه باشد اینهها مهمهان هسهتند ...    »

 (16)همان،ص « چه باشد صاحب اختیار آنها هستند.هر 

دانشور، خواننده را در همان سطور اولیه داستان با ایدئولوژی یوسف كه در نهایت جهان  

در راه فریاد آن میبازد؛ آشنا میکند. وگفتمان مقاومت را از همان اول با این دیالوگ یوسف 

 آغاز میکند:

له ها چطهور دسهته میرغضهب شهان را مهی      یوسف تا چشمش به نان افتاد گفت:گوسا»

 (.5)همان: ص...« بوسند! 

زری شخصیتی با گفتمانهای چندگانه  مسهتقل اسهت كهه بهه زیبهایی جهدل نههانی را        

 مینمایاند. هراس اولین گفتمانی است  كه از شخصیت زری  به گوش میرسد:

 ( .50همان، « ) تو را خدا یک امشب را بگذار ته دلم از حرف هایت نلرزد»

در ادامه اما من دیگهری از زری، روی مینمایهد. شخصهیتی كهه آوای مقاومهت از او بهه       

 گوش میرسد:

چراغ های ذهنش روشن بود او میدانست كه دیگر ههیچ كهس در ایهن دنیها نخواههد      »

توانست آن چراغها را خاموش كنهد آب دههانش را فهروداد و گفهت همهه كارههایی را كهه        

« بکنیهد اگرحهاال نکنیهد دیگهر ههیچ وقهت فرصهت نیسهت         میخواهید بکنید همین امهروز 

 (. 291)همان،ص

 د( چندزبانی

 چندزبانی در این رمان نمودهای مختلفی دارد از جمله:

 لهجه ها و گویشها:

 «زری: تا تو میخ مو كردی مو شمردم صد و سهی مورچهه كهه رفهت تهو ای سهوراخو      »

گفت: بو سگ تهو زنهده ای وخهی. دیهدم خوبیهدی،  نوغهان روبهده وخهی         (.» 29)همان،ص

 (.  203همان،ص«)وخی

 :ضرب المثل ها و كنایات

همهان،ص  «)به قول خان كاكا آش خودشان را میخورند و حلیم دیگران را هم میزننهد »

 (.38همان،ص«)كفش بده كاله بده دوقازونیم باال بده(. » 38
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 یک:  آیات و اشعار كالس

 (. 33همان،ص «)كفاف كی دهد این باده ها به مستی ما؟»

  .عنک كردن :دست انداختن -چیلو:لوچ  -اصطالحات و واژگان بومی : پیرسوک: پرستو 

 

 كولی كنار آتش -4-2-2

 الف( بینامتنیت

متهون پسهامدرن بهه نحهوی تعمّهدی و      »رمان كولی كنارآتش، رمانی پسامدرن است و 

یشین خود بهره میبرند و  بینامتنیت را آشکارا در خهدمت القهای معهانی    آگاهانه از متون پ

 پسامدرنیسم در ادبیات ایران،«)متون پیشین و تزریق آن ها به متن جدید به كار میگیرند 

 (.  298ص  تدینی:

شاهنامه فردوسی داستان حضور كولیها به ایران را به زمان بهرام گهور نسهبت میدههدو    

 مینامد:آنان را لوریان 

 از آن لوریههههان برگههههزین ده هههههزار»
 كههه اسههتاد بههر زخههم دسههتان بههود    

 

 نههر و مههاده بههر زخههم بههربط سههوار      

 «وز آوازشهههان رامهههش جهههان بهههود   

ب  ،7ج )شههههههههاهنامه مسههههههههکو،

 (.2559و2558

بهرام آنان را در همه كشور پراكنهد و بهه مهردم    :» در شاهنامه منثور ثعالبی آمده است 

تهاریخ  «)كهار گیرنهد و آوازشهان بههره برنهد و مهزد آنهان بگزارنهد        فرمان داد تا ایشان را به 

 (.325ص  ثعالبی: غررالسیر،

(، اثر یحیی ذكا، پیش متن علمی برای این رمهان اسهت.   1337كتاب كولی و زندگی او)

ههای زنهدگی و آداب و سهنن    بین این رمان و كولیها اثر زاهاریااستانکو، از نظر محتوا، نمایه

 بینا متنی قابل توجهی برقرار است. كولیها، ارتباط 

این داستان با آموزشهای دین مسیحیت نیز ارتباط بینامتنی برقرار كرده است از جمله 

زنی تنفروش و زیبا روی بود.  اهل شهر بهه دنبهال وی   »همآیندی آینه با مریم مجدلیه كه 

« ی میگهردد میفتند كه سنگسارش كنند. عیسی )ع( نجاتش میدهد و او از حواریهون عیسه  

 (.  11تا 1آیات  –باب هشتم  –)انجیل یوحنا 

 ب( چند صدایی

مهمترین شگرد روانی پور در این رمان برای ایجاد گفتگومندی، استفاده از زوایای دیهد  

نویسنده میخواهد از طریق نوسان در ساختار روایت سهرگردانی  »در این رمان متعدد است. 

خواننده نیز در پیچیدگی داستان سهرگردان شهود و از   شخصیت اصلی آینه را بازگو كند تا 

)بررسهی جامعهه شهناختی رمهان كهولی       «این طریق با شخصیت رمان همزاد پنداری كنهد 
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تعدد راویها در صورتی جالب و تهاثیرانگیز  » (.147كنارآتش و جزیره سرگردانی،مرادی :ص 

استان نویسهی و روایهت   )درآمدی بر د «است كه همه راویها دیدگاه همسانی نداشته باشند

 .(89ص  نیاز:شناسی، بی

روانی پور درفضای داستان به گفتمانههای متعهدد فرصهت ابهراز وجهود داده اسهت. امها        

بلندترین صدا در ایهن داسهتان كهه اغلهب ،گفتمهان دوسهویه از نهوع سهبکبرداری اسهت ،          

 آنهاست: فریاداعتراض به ظلم علیه زنان و اعتراض به سنتها و تبعیت كوركورانه از

پدر موهایت را دور دست میپیچاند تو را تا میهدانگاه روی سهنگ و سهنگالخ میکشهد     »

قافله منتظر ایستاده است. روز اول روز پدر است میزند تا خسته شود آنگاه، نوبت به مردان 

 (.28ص روانیپور: تش،آ)كولی كنار  «قافله میرسد

دوران انقهالب را میتهوان در   صدای آشفته جامعه پرههرج ومهرج و آكنهده از خشهونت     

البالی گفتار روزنه داری با ساختار سبکبرداری كه حسهرت صهلح و آرامهش از آن شهنیده     

 میشود، شنید:  

 این روزها همه توی خیابان زندگی میکنند دیگه مملکت به هیچی نیاز نداره نه هتل،»

 (.147ص )همان، «نه كارخانه، نه اداره، فقط...

 دال بین احزاب مختلف را به گوش میرساند: در نقیضه ای آشکار ج

صداها با هم گالویز شدن، یقه همهدیگر را گهرفتن روی زمهین افتهادن و همهدیگر را      »

 (.149)همان ،ص« خاک كردن... 

محوریت رمان كولی كنار آتش بر اساس شخصیت آینهه اسهت كهه در درازای داسهتان     

جامعه «) تغییر و تحوّل میگردد  شخصیت پویا در داستان دستخوش» شخصیتی پویا دارد.

(. و آینه شخصیتی صاحب اراده اسهت  41شناسی شخصیت در رمان فارسی، طهماسبی :ص

 كه گاهی به صراحت نویسنده و راوی را به سخره میگیرد و از اراده نویسنده سرمیتاباند:

لذت را زیر دهانم مزه مزه میکنم. لذت بهازی دادن كسهی كهه در مقابهل سهازنده اش      »

 (139)كولی كنار آتش،روانیپور:ص "كثافت چرا نمی گذاری زندگی كنم؟ ... "طغیان كرده.

 ج(چندزبانی

 نمود چندزبانی در این رمان عبارتند از : 

 زبان عامیانه و ژانرهای دیگر:  

راست وحسینیش نوكرت هیچکی رونمیشناسه......حاجیت اینطوریا وارد معركهه شهده   »

 (.143ص روانیپور: آتش، كولی كنار«)بخاطر وجود نازنین شوما

فلفهل   ایتفکگه (. بهه دنبهال   1ص )همهان،  چهی میگفهت؟   یی تاجیک  واژگان بومی:

 (.12)همان،ص میگردند

 انواع الحاقی:
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گنگهو گنها سهرش    (» 17همهان،ص ...«)چهاق میشهه چلهه    »خالصه داستانهای كولیهها  

زمسهتون.  ...... شهکفته   سر اومهد  »(. متونی كه منشا آن نویسنده نیست:53همان،ص«)حنا

 (.148همان،ص«)..بهارون...

 طوبی ومعنای شب -4-2-3

 الف ( بینامتنیت

طوبی نهام درختهی   »نخستین دریافتهای بینامتنی این رمان در عنوان آن متجلی است 

)وسهائل الشهیعه،حرعاملی:ص   « است در بهشت كه خداوند به دست خهویش كاشهته اسهت   

الهذین آمنهوا و عملهوا الصهالحات     »رآن كریم نیز ذكر شده است (. نام این درخت در ق324

 (. تکیه دیگر  پیشامتنی رمان بر حکمت اشهراق اسهت. در  29رعد/«)طوبی لهم وحسن ماب

عمق این نگرش عرفانی، طوبی تجلی سی مرغ است كه زمین به  بركت آن بارور میشهود و  

ص  و میپروراند )عقل سرخ، سهروردی:ای از نور و ظلمتند میزاید فرزندان خود را كه آینده

233.) 

طوبی و معنای شب، رمانی با ژانر رئالیسم جادویی است كه همین امر ایهن رمهان را بها    

صد سال تنهایی ماركز پیوند میزند و بین این دو رمان، رابطه بینامتنیتی برقرار است.  بوف 

دث داسهتان اسهت. در   كور صادق هدایت و صفحات تاریخ قاجار و پهلوی، پیش مهتن حهوا  

بخشی از داستان با دین مسیحیت و در بخشی دیگر با دراویش اهل طریقت همراه هستیم. 

اندیشه های الئوتسه و فلسفه چین باستان و عرفان شرق پیش مهتن ایهن رمهان محسهوب     

 میشوند.  

 ب(چندصدایی 

واسهطه سهاختار   ژانر رئالیسم جادویی از ژانرهای پسامدرن در داستان نویسی است. بهه  

مواجهه سنت با مدرنیته مبنای گفتگومنهدی را در خهود دارد و مواجههه سهنت بها دنیهای       

مدرنیته و در معنای عامتر مواجهه خود با دیگری را میتوان، درونمایه اصهلی رمهان طوبها و    

معنای شب دانست. بنابراین این مولّفه مهمترین عامهل گفتگومنهدی ایهن رمهان محسهوب      

 میشود.

ان صفحات آغازین با حهاجی ادیهب آشهنا میشهویم. مهردی اههل علهم و سهنت.         در هم

نخستین مواجهه و رویارویی در خانه مشیرالدوله صورت میگیرد. خانه با چیدمان و امکانات 

مدرن كه در قالب نقیضه با ساختار شخصیتی حاجی ادیب به عنوان نماینده سنت ،حهال و  

 (.15طوبی و معنای شب ،پارسیپور:ص »هوا و فضای داستان را چندصدایی میکند

آغاز داستان گفتار دوسویه ای است كه در پهس ظهاهر داسهتان، حهال و ههوا و فضهای       

آیرونیکی را پرورش داده است. حرف از هفت سال خشکسالی اسهت كهه اكنهون بهه پایهان      

رسیده است. خشکسالی كه حاصل آن لجهن چسهبناک و خشهکیده در دیوارههای حهوض      
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خشکسالی بیانی آیرونیک از شرایط زندگی قهرمان داستان، كه نماد زن متفهاوت  است. این 

ایرانیست، دارد. زنی كه در خشکسالی احساس و بلوغ و كمال بهه ركهود و خمهودی مهتهم     

های خشک، گردن نهاده است. خهاک تشهنه در اسهارت رویهای آب، همهان      است و به سنّت

است. زنی كهه بها تمهام جهوانی و زیبهاییش       بانوی ایرانی است كه در آرزوی رحمت آزادی

متهم به نحسی و ملعونی است. هموست كه موجب خشکسالی و تیره روزی اسهت) همهان،   

(. صدای اعتراض به خفقان اجتماعی، در دسهتگیری و زنهدانی شهدن اسهماعیل بهه      11ص

شدن مونس و رنج نازایی، صدای نمهادینی از سهترون   (. عقیم319گوش میرسد )همان ،ص

 (.332دن عشق آتشین در دنیای اسیر سنتهاست )همان،ص بو

 ج( چندزبانی

 عناصر چندزبانی در این رمان عبارتند از :

 كاربرد برخی اشعار شاعران كالسیک :

 (  118همان ،«)هركسی كاو دور ماند از اصل خویش /  باز جوید روزگار وصل خویش» 

 (.271همان، «)نام من دیوانه زدند آسمان بار امانت نتوانست كشید   /   قرعه فال به»

 بهره گیری از مثل های عامیانه: 

 (.  161همان، ....«) دماغ سرباالی خواهرش و بادمجان دور قاب چین های درباری »

 واژگان فرنگی :

 (.  119همان، «) مردم از ایر پلین حرف میزدن كه در آسمان پرواز میکرد»

 

 عادت می كنیم -4-2-4

 الف( بینامتنیت

تکیه بینامتنی این رمان به برخهی مسهائل اجتمهاعی و سیاسهی وقهت ماننهد جنهگ و        

پیامدهای ناگوار آن میباشد كه در بخشههای محهدودی از داسهتان بهه آن بهر میخهوریم و       

 اشاراتی مختصر به شرایط سیاسی و اجتماعی را شاهد هستیم.

 ب( چند صدایی 

همچون دیگر آثارش طی یک روایت  عادت میکنیم رمانیست با زبانی ساده كه نویسنده

خطی دغدغه های زندگی خانوادگی زنان و روزمرّگیهایشان را به تصویر كشیده اسهت. ایهن   

رمان عرصه گفتمانی زنانی ازقشر تحصیل كرده و مرفّه جامعه است. نویسنده  در این رمان 

افهراد در واقهع    به سه نسل از زنان یک خانواده فرصت ابراز وجود داده است و هریک از این

تقابلهها و   نماینده نسل خود در جامعه معاصرند و در بیان عقاید و آرایشان استقالل دارند و

رویاروییهای آنان را به نمایش نهاده است. آرزو صارمی در كنار دونسل قبل و بعهد خهود در   

اهی این رمان نمودی از زنان هم نسلش، زنی است كه فاصله جنسیت را درنوردیده و جایگه 
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محکم در كنهار مهردان دارد وگفتمهان شخصهیتش در تقابهل بها مهادر و دختهرش عصهاره          

گفتگومندی داستان است. مادری كه از شخصیتی نیمه اشرافی برخوردار است ونمهودی از  

ساختار زن سنتی و وابسته به مرد است. و دختری با افکهار و اندیشهه ههای نسهل نهو و در      

صت طلب و زیهاده خهواه . پیهرزاد در ایهن رمهان، ایهن تقابهل        تقابل با اندیشه های مادر، فر

گفتمانی را به زیبایی به كاربرده است و پلیفونی آواهای این سه نسل را هنرمندانه به گوش 

 مخاطب رسانده است.  

رمان با توجه به عامل جنسیت، گفتار مردانه را در حاشیه قرارداده اما برای نشان دادن 

به گفتمان مردانه اجازه حضور داده است. وجود سهراب زرجو كهه در  وجود دیگری در اثر  

(؛ با ته رنگهی از تائیهد   123طنز گفتاری شارژری برای آرزوست ) عادت میکنیم،پیرزاد:ص 

 برای احساس زنانگی به آرزو می گوید :

(. نشهانی بهارز از سهبکبرداری و    118)همهان، ص  «من هم بعضی وقتها گریهه میکهنم  »

به وجود دنیای مردانهه بهرای تعهالی دنیهای زنهان اسهت. نویسهنده دلهزده از          اهمیّت دادن

این فمنیسهم بهازی گنهد زده بهه همهه      »شعارهای افراطی فمنیستی ، به صراحت میگوید: 

 (.235همان ،ص«)زندگی ما
 

 ج (چند زبانی 

از نمودهای بارز چندزبانی در این رمهان كهه آن را بهه سهاختار یهک رمهان گفتگومنهد        

(«. 7)همهان، ص  بابا دست فرمون»میکند، زبان عامیانه و ژانرهای دیگر است مانند:  نزدیک

 همان(.«)رنو توی قوطی كبریت هم پارک شده.»یاد بگیر جوجه )همان( 

برای كسی كهه  (.» 11همان ،ص«)باز فیلش یاد پاریس كرده»استفاده از ضرب المثلها: 

میکنیم با ساز كه هیچ با اخبار رادیو ههم  بداند چه میخواهد و فکر نکند در سوییس زندگی 

 (.16)همان ،ص «میرقصم

 همان(.«)روئن له پن (.» 33همان،ص«)ژاک برل» كلمات و عبارات بیگانه: 

 خانه ادریسیها   -4-2-5

 الف( بینامتنیت

(از نظر درونمایه رابطه بینامتنی برقهرار كهرده   1944این رمان با كتاب  مزرعه حیوانات)

دیگر بر مفاهیمی از عرفان و تاریخ باسهتان و اسهاطیر ایرانهی در شهاهنامه و     است. از سویی 

اساطیر هند و یونان تکیه بینا متنی دارد. داستان در شهری به نام عشق آباد میگذرد كه بر 

خرابه های شهر نسا بنا شده است و برخی اسامی قهرمانان كه از پهلوانان شهاهنامه گرفتهه   

كه چون قبهاد شهاهنامه در كوههها زنهدگی میکنهد و در بخشهی از       شده مانند قهرمان قباد 

 داستان میخوانیم كه:
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اسم آن بچه كوبید است، ایزد عشهق، زاده آفرودیهت و ههرمس، بها چشهم بسهته تیهر        »

عنصهرم از  :»(. قهرمان شوكت ادعا میکند كهه  428خانه ادریسیها،علیزاده :ص«)میاندازد و...

(. و جاودانگی عنصهری اسهت كهه در روح    324ن،صهما«)آتش است همچون عنصر اژدها 

ركسانا حلول كرده است و اهالی خانه با دیهدن او گمهان كردنهد كهه لوبها برگشهته اسهت)        

 (.506همان،

 ب ( چندصدایی

خانه ادریسیها، خانه ای اشرافیست كه به دنبال یک انقالب، گروهی ناهمگن از طبقهات  

ده شدند. علیزاده در ایهن رمهان بهه خهوبی از     مختلف مردم، برای سکونت به آن خانه فرستا

عهده همنشینی این اقشار برآمده و صداهای متنوعی از این اختالفات را به گوش مخاطهب  

مهمترین صدایی كه در حال و هوا و فضای آن زمان بهه گهوش میرسهد، صهدای     »میرساند. 

 (.138)درد جاودانگی،ستاری:ص « درونمایه رمان، تولد دوباره و باززایی است

ها یک خانه است كه به ساخت صلیبی داسهتان بهدل گشهته    روایت خانه ادریسی آغاز»

)پیچیهدگیهای   «است تا تصویر اصلی رمان را برای تعمیم بهه جامعهه و جههان فهراهم آورد    

(. سهاخت صهلیبی بها دو محهور افقهی و عمهودی در       608سرنوشت یک خانه، مختاری،ص 

اولیه، آوای محور افقی با حضهور چههار عضهو اصهلی     داستان شکل میگیرد. در همان سطور 

داستان ترسیم میشود. آهنگ یکنواخت و معمول از زندگی اشهرافی فضهای داسهتان را پهر     

كرده است. اما محور عمودی داستان، صدایی خشن و ناهمواری دارد و گفتگهوی دو محهور   

هم اغتشهاش  »د: نقیضه ای است؛جالب توجه كه یک پلی فونی شنیدنی را به گوش میرسان

(.از كهردار و رفتارشهان پوزخنهدی بهی     616همهان،ص  «)همراه میآورند و ههم اصهطحکاک  

 مالحظه به گوش میرسد و گاهی از در تحقیر همه چیز را سریع و صریح میطلبند.

درونمایه اصلی این داستان مبارزه است. همه جا صدای مبارزه به گوش میرسد. مبهارزه  

یت، مبارزه باضعفها و نقصها.  هر كهدام از اعضهای ایهن خانهه بهه      با ظلم با جباریت ومحدود

صورت جداگانه و همه آنها به صورت كلی در حال مبارزه هستند. تهرس لقها از بهوی مهرد،     

مبارزه روحی او با قیود مردساالرانه است كه سالهاست زنان خاندان را به بند كشیده اسهت.  

كسانی است كه بهه خهاطر وضهعیت ظهاهری و     لیچارگوییهای شوكت روشی برای مبارزه با 

فرهنگی او را دست كم میگیرند حتی وهاب هم به صورت خاموش در حهال مبهارزه اسهت،    

 مبارزه با زمان حال و با هر آنچه یاد رحیال را مخدوش كند.

 

 ج (چندزبانی

نمودهای چند زبانی در این رمان عبارتند از: داستانهای اساطیری كه منشا آن نویسنده 

 نیست:
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زاده آفرودیت و هرمس است، لقاء ادامه میدهد با چشم بسته تیر مینهدازد؛ تیهر او بهه    »

 (.428همان، «)هر قلبی بخورد درد عشق را تا دم مرگ به همراه دارد

اینجا زندگی نظهم و ترتیهب دارد، اگهر بهرای تهو      » كاربرد كلمات و اصطالحات عامیانه:

نگی ها هی سر و ته بجنبان! رقهص مهاه و خورشهید    سخت است با زبر و زیر قلتق سیاه برز

همهان،  «) اگر بدانم این ننه سگ كیست زنده زنهده كبهابش میکهنم   (. »115همان، «) بکن

196  .) 

 نتیجه گیری -5

این پژوهش به منظور تحلیل ویژگیهای سبکی از دیدگاه گفتگومندی در آثهار داسهتان   

جام شد و به پنج رمان شهاخص معاصهر   شمسی( ان 80تا  40نویسان زن معاصر ) دهه های 

به ایهن    با نویسندگان بانو،از منظر گفتگومندی نگریسته است. در تبیین یافته های مذكور

نتیجه رسیده است كه نویسندگان زن در دهه های چهل تا هشتاد  ضهمن حفهظ گفتمهان    

زنانه به كمک توصیفات و واژگان و اصطالحات خاص و توجه به مولفه های گفتمهان زنانهه   

شگردهای مختلف را برای ایجاد یک متن چند آوا به كاربرده انهد. وتها حهدی در ایهن امهر      

ین تکیه این نویسندگان برای ایجهاد یهک بافهت گفتگومنهد در مهتن،      موفق بوده اند. بیشتر

استفاده از عنصر چند زبانی و چند صدایی بها سهاختار سهبکبرداری اسهت كهه همهین امهر        

گفتمان غالب متن را به سوی نظر نویسنده متمایل كرده و از بار گفتگومندی متن كاسهته  

 است.

تگو مندی،از جمله وجودكارنهاوال كهه در   رمان سووشون با توجه به تنوع مولفه های گف

سایر رمانها یافت نشد؛  همچنین تنوع بیشتر الیه های گفتمانی و چنهد زبهانی نسهبت بهه     

رمانهای دیگر به گفتگومندی نزدیکتر است. و گفتگومندی یک مولّفهه سهبکی بهرای خهانم     

 دانشور محسوب میشود.

آوای بلند مشهتركی اسهت كهه     صدای مقاومت در برابر ظلم و ستم اجتماعی وسیاسی،

نویسندگان رمانهای مورد مطالعه به آن پرداخته انهد. گفتمهان مشهترک همهه ایهن رمانهها       

 اعتراض به ظلم و ستم حاكم بر زنان است. 

گفتگومندی نشان  بلوغ جامعه بشری است و جا دارد كه در نقهد و تحلیهل رمهان كهه     

قرار گیرد و پژوهشگران این حوزه علمهی و  آینه تمام نمای اجتماع است، بیشتر مورد توجه 

 ادبی نسبت به این نوع تحلیل و بررسی امعان نظر بیشتری داشته باشند.

ههای  از جمله موانعی كه مسیر این پژوهش را دچار اختالل كرد، كمبود منابع با ترجمه

ی  ههای پیراسته و روان بود. لذا جا دارد كه مترجمان متخصص دست به كار شهده و ترجمهه  

روان از مبانی نظریه این رویکرد عملی روانه بازار كنند تا نیاز عالقمندان به پژوهش در این 

 رویکرد مرتفع گردد.
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 منابع و مآخذ

 ، ترجمه ناصر مکارم شیرازی. مركز طبع و نشر قرآن جمهوری اسالمی،1387قرآن كریم، -

 تهران.

رسهی، تههران، انجمهن كتهاب     ، عهد جدیهد، ترجمهه فا  1378انجیل یوحنا، كتاب مقدس، -

 مقدس ایران
، ترجمهه ابوالحسهن نجفهی و مصهطفی رحیمهی،      1370سارتر، ژان پهل،  ادبیات چیست؟ -

 تهران، نشر زمان،

تههران،   ،1382 جمهال،  رمان، میر صهادقی،  داستان كوتاه، رمانس، قصه، ادبیات داستانی، -

 علمی

شههرنوش پارسهی پهور عالیهی،     اسطوره زن، تحلیل فلسفی رمان طوبا و معنای شب اثهر   -

 71-63صص  ،1شماره  ، كلک.1369 مشیت،

ترجمهه احمهد گهل محمهدی و محمهد       ،1379 یروانهد،  ایران بین دو انقالب، ابراهامیان، -

 تهران، نشر نی   ابراهیمی فتاح،

 مطالعههه پیشههابینامتنیت بههاختین، نههامور مطلههق،   باختین،گفتگومنههدی و چندصههدایی، -

 413 -397صص .57شماره  اخت،نشریه شن ،1387بهمن،

بررسههی جامعههه شههناختی رمانهههای كههولی كنههار آتههش و جزیههره سههرگردانی، مههرادی،    -

 149-123، فصلنامه علمی پژوهشی ،سال نهم، شماره دوم ،صص 1397روزبه،

 علم   تهران، ،1388 پسامدرنیسم در ادبیات ایران، تدینی، منصوره، -

 ،انتشهارات تهوس،  1383ادریسی ها، مختهاری، محمهد  پیچیدگی سرنوشت یک خانه،خانه  -

   618-602صص

تحلیل جامعه شناسی سووشون براساس منطق مکالمه، محمدی افشار،هوشنگ و ببریان،  -

سومین كنگره بین المللی پژوهشهای كهاربردی علهوم انسهانی اسهالمی.      ،1395 حمیدرضا،

 استان گلستان. گرگان

 تهران، نشرعلمی و فرهنگی   ،1385ده، فردوس، آقا گل زا تحلیل گفتمان انتقادی، -

تحلیل گفتمانی رمان كولی كنار آتش، روانی پور، منیرو.گرجهی، مصهطفی و درودگریهان،     -

 فصلنامه تخصصهی سهبک شناسهی بههار ادب، سهال پهنجم.       ،1391 فرهاد و میری، افسانه،

 90-79شماره اول، صص

ترجمه  ،1387 ین، میخاییل میخائیلوویچ،ای، جستارهایی درباره رمان، باختتخیل مکالمه -

 تهران نشر نی رویا پورآذر،
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، 1394جامعه شناسی شخصیت در رمان فارسهی، طهماسهبی،فرهاد و عالیشهاهی،بهرخ ،     -

،تههران.  1380تها   1300تحلیل جامعه شناسی شخصیت در بیست رمان برگزیده فارسی از 

 اندیشمندان كسرا

، تههران ،نشهر   1376سهیمین دانشهور، گلشهیری، هوشهنگ،     جدال نقش با نقاش در آثار  -

 نیلوفر

 ،ترجمه قاسم صفوی،تهران، توس1388جنس دوم، دوبوار، سیمون  -

چندصدایی باختینی و پسا باختینی، تکهوین وگسهترش چندصهدایی بها تاكیهد برهنهر و        -

هنر و  ،مجموعه مقاالت گفتگومندی در1390ادبیات، نامور مطلق، بهمن و كنگرانی، منیژه،

 32- 11تهران، سخن.صص ادبیات،

 ،تهران، انتشارات توسن1395خانه ادریسیها، علیزاده، غزاله، -

،جلهد دوم،تههران، نشهر    1389داستان كوتاه در ایران، داستان های معاصر، پاینده،حسین، -

 نیلوفر 

و ،ترجمهه مههران مههاجر    1383دانشنامه نظریه های ادبی معاصر، مکاریک، ایرنها ریمها،    -

 محمد نبوی، تهران، آگاه

انتشهارات   تهران، (،1388) درآمدی بر داستان نویسی و روایت شناسی، بی نیاز، فتح اهلل، -

 افراز

 تهران، قطره ،1392 عبدالحسین، درباره نقد ادبی فرزاد، -

 انتشارات توس تهران، ،1383جالل، ها، ستاری،خانه ادریسی درد جاودانگی، -

 تهران، مروارید. ،1378 نرگس، باقری،زنان در داستان،  -

، ترجمههه آذیههن 1383زیبههایی شناسههی و نظریههه رمان،باختین،میخاییههل میخههائیلوویچ،  -

 مركز مطالعات و تحقیقات هنری زاده، تهران،حسین

 مركز تهران، ،1370بابک، احمدی، ساختار و تاویل متن)نشانه شناسی و تاویل متن(، -

 تهران چاپ هشتم، امیركبیر، ،1جلد ،1375محمدتقی،سبک شناسی، بهار،  -

 سخن تهران، ،1391محمود، ها، رویکردها و روشها، فتوحی،سبک شناسی، نظریه -

 خوارزمی تهران، ،1348 سیمین، دانشور، سووشون، -

 قطره تهران، سعید حمیدیان، ،1385 ابولقاسم، فردوسی، شاهنامه بر اساس چاپ مسکو، -

تصهحیح   ،1372 حسین بن محمهد،  ثعالبی، تاریخ غررالسیر، منثوركهن پارسی،شاهنامه  -

 محمد روحانی ،مشهد، دانشگاه فردوسی

 ،كرج،تالوت آرامش1389شعار برابری در تابوت صورتی، اسالملو، نعیمه، -

 ، تهران، نشر چشمه1386میرعابدینی، حسن، صدسال داستان نویسی ایران، -

 انتشارات اسپرک ،تهران،1368 پور، شهرنوش، طوبی و معنای شب، پارسی -
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 مركز تهران، ،1383 زویا، عادت میکنیم، پیرزاد، -

 ،1381برایهان،  عشق و مرگ در نوشهتار پسامدرنیسهتی، ادبیهات پسهامدرن، مهک هیهل،       -

 ترجمه پیام یزدان جو،تهران مركز

 ، تهران، مولی1378 سهروردی، شهاب الدین، عقل سرخ، -

 تهران، چشمه ،1386حسن، نویسان ایران از آغاز تا امروز،میر عابدینی،فرهنگ داستان  -

 انتشارات جامی    تهران، ترجمه امیر امیر شاهی، ،1945قلعه حیوانات، اورول،جورج، -

 تهران، مركز ،1393منیرو،  كولی كنار آتش،روانی پور، -

 هنرهای زیبای كشور تهران، ،1337یحیی، كولی و زندگی او، ذكا، -

 ترجمه محمد علی صوتی، تهران، زرّین ،1368 زاهاریا، كولی ها استانکو، -

 ، تهران، میترا1386كلیات سبک شناسی، شمیسا، سیروس، -

 مطالعه تطبیقی رمانهای احالم مستغانمی و زویا پیرزاد در پرتو نظریه چندآوایی باختین، -

س، كبهری روشهنگر، خلیهل    رساله دكتهری دانشهگاه تربیهت مهدرّ     ،1393 اكبرزاده، فاطمه،

 پروینی، حسینعلی قبادی

 ترجمهه داریهوش كریمهی،    ،1377تزوتهان ،  تودوروف، منطق گفتگویی میخائیل باختین، -

 مركز تهران،

غریهب رضها و    ،هها و مفهاهیم بنیهادی غالمحسهین زاده    زندگی اندیشهه  میخائیل باختین، -

 روزگار ، تهران،1378نگار،  غالمپور،

شعر  ،1395 زهرا، پیروز، غالمرضا و مقدسی، دید در روایت كولی كنار آتش،نوسان زاویه  -

 .68-51صص  ،1395 پیاپی(،8پژوهی)

ق،چهاپ اول، قهم، موسسهه اههل     1413حهر العهاملی، محمهدبن الحسهن،     وسائل الشیعه، -

 البیت)ع(

 امیر كبیر تهران، ،1388 هنر داستان نویسی، یونسی، ابراهیم ، -


