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و مخالف به موازات هم به گوش مخاطب میرسد .رمان بهترین بستر برای آفرینش فضای گفتگومند
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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.
Keywords: light analysis, conversation, Simin Daneshvar,
Ravanipor, Shahrnush Parsipur, Pirzad Zoya, Ghazaleh Alizadeh
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 -1مقدمه و بیان مساله:
رمان آئینه تمام نمای اجتماع است و رابط انتقال مفاهیم و تجارب برین نسلهاسرت .بره
كمک رمان ارتباط فکری و فرهنگی بین نسلها حفظ میشود .لذا این گونه ادبری از اهمیرت
بسیاری برخوردار است.
اولین رمان فارسی را میرزا فتحعلی آخوند زاده در سال 1253بره نرام سرتارگان فریرب
خورده نوشت و پس از آن تالشهای جدی برای نوشتن رمان به سیاق امرروزی برا محتروای
آموزشی و انتقادی از اوضاع اسفبار نادانی و نابسامانی و پراكندگی ملت به رشد خرود ادامره
داد .تا دهه چهل كه نویسندگان زن قلم به دست گرفته و صاحب هویت مستقل شدند.
سووشون ( ) 1348شاهکار سیمین دانشور ،نخستین رمانیست كه هوّیت قلم زنانه را در
دنیای نویسندگی ایران ب ه رسمیت واداشت و پس از آن در ادوار مختلف شاهد تولد و رشرد
نویسندگان زن ایرانی در عرصه رمان نویسی هستیم .
صاحبنظران گفتگومندی را موجب بلوغ متن میدانند .به طور كلری مترون ادبری بره دو
دسته تک آوا و چند آوا تقسیم میشود.در متون تک آوا گرچه به ظاهر صدای شخصریتهای
مخت لف شنیده میشود؛ اما در حقیقت این صدای نویسنده است كه از طریق راوی ،براالتر از
صداهای دیگر به گوش میرسد .در حالیکره در مترون چنرد آوا صردای نویسرنده و راوی در
كنار هم و به موازات صداهای مستقل دیگر شنیده میشود .به عبرارتی گفتمانهرای مختلرف
در یک متن چند آوا فرصت مساوی برای ابراز وجود دارند .كشرف روابرط بینرامتنی ،مولفره
های چند صدایی ،گفتار روزنه دار(نقیضه ،سبکبرداری ،جدل نهانی) و چند زبانی عناصرری
هستندكه در ساختار یک متن گفتگومند به كار میروندو جستجوی این عناصر بره تحلیرل
متون از منظر گفتگومندی میانجامد.
این پژوهش با بررسی مولّفه های گفتگومندی در پنج رمان از نویسندگان زن برجسرته
دهه های چهل تا هشتاد شمسی به دنبال این است كه میزان موفقیّت ایرن نویسرندگان را
در پدیدآوردن یک متن گفتگومند بسنجد و گفتگومندی را به عنروان یرک ویژگری سربکی
این نویسندگان فرض كند .رمانهای مورد مطالعه عبارتند از ،سووشون اثر سریمین دانشرور،
كولی كنار آتش اثر منیرو روانیپور ،طوبرا و معنرای شرب اثرر شرهرنوش پارسریپور ،عرادت
میکنیم اثر زویا پیرزاد ،خانه ادریسیها اثر غزاله علیزاده.
این پژوهش با روش توصیفی  -تحلیلی و به شریوه مطالعراتی اسرنادی -كتابخانره ای
انجام شده است.
 -2پیشینه پژوهش
نگارنده با وجود جستجوی بسیار ،پژوهشی كه گفتگومندی را بره عنروان یرک ویژگری
سبکی در رمانهای نویسندگان مذكور بررسی كرده باشد ،نیافته است .برخری پژوهشرهایی
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كه به پژوهش حاضر نزدیک است عبارتند از :
گرجی،مصطفی و فرهاد درودگریان و افسانه میری ، )1391( ،پژوهشی به نرام تحلیرل
گفتمانی رمان «كولی كنار آتش » منیرو روانی پور ،را در فصلنامه تخصصی سبک شناسری
نظم و نثر فارسی ( بهار ادب ) سال پنجم ،شماره اول 79 – 90 ،به چاپ رسراندند .در ایرن
مقاله پژوهشگران به تامل و بازخوانی رمان كولی كنار آتش به عنوان یک رمان سیاسری برا
نویسنده زن بره روش تحلیرل سربکی – گفتمرانی مرتن و عناصرر برجسرته حاضرر در آن
همچون تصویرها و توصریفها و شخصریتها ،نحروه روایرت پرردازی ،طررح و درونمایره برترر
و...پرداختند و به این نتیجه رسیدند كه علیرغم تفاوتهرای گفتمرانی شخصریتهای داسرتان،
دغدغه زنانه ،یک ساختار مشترک و هماهنگ در بین آنهاست.
اكبر زاده ،فاطمه ( )1393رساله دكتری خود را با عنوان «مطالعره تطبیقری رمانهرای
احالم مستغانمی و زویا پیرزاد در پرتو نظریه چندآوایی باختین » در دانشگاه تربیت مدرس
به راهنمایی دكتر كبری روشنگر و اسرتادان مشراور  ،خلیرل پروینری و حسرینعلی قبرادی
نوشته است كه مکالمه گری زنانه را در دو رمان ( ذاكرۀ الجسد اثر احرالم مسرتغانمی را برا
رمان چراغ ها را من خاموش می كنم زویا پیرزاد ) به صورت نقد تلفیقی – چند صردایی و
نقد فمنیستی به شیوه توصیفی تحلیلی در مطالعه تطبیقی بررسی كرد و بره ایرن نتیجره
رسید كه پیرزاد با انتخاب راوی زن و تقابل گفتگویی زبان زنانه با زبان مردساالر سراختاری
گفتگومند به اثر بخشیده است.
محمدی افشار،هوشرنگ و وحیدرضرا ببریران ،مقالره ای را برا عنروان «تحلیرل جامعره
شناسی سووشون بر اساس منطرق مکالمره »،در سرومین كنگرره برین المللری پژوهشرهای
كاربردی علوم انسانی اسالمی ،استان گلستان،گرگان ،ارائه نمودند و این رمران را از منظرر
جامعرره شناسرری بررسرری نمودنررد .برره ایررن نتیجرره رسرریدند كرره دانشررور بررا ایجرراد بسررتر
كارناوال،گفتگو و مکالمه در رمان،شخصیتها را با ایدئولوژیهای مختلف در تقابل با هرم قررار
داده و یک متن گفتگومند آفریده است.
 -3مبانی نظری و چارچوب مفهومی
 -3-1سبک 1شخصی
سبک ،شیوه بیان در گفتار و نوشتار است و مفهومی بدیهی دارد .بطور كلی ویژگیهرای
تکراری كه در آثار یک شخص به چشم میخورد سبک نامیده میشود .سبک نتیجره نگررش

1 Style
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ویژه شخص به درون و بیرون است و محصول گزینش خاصی از تعابیر و كلماتی اسرت كره
صاحب سبک ،برای افاده معنی از آن بهره میگیرد.
« سبک شناسی ،موفقترین عملکرد خود را در قلمرو سبکهای فردی تجربه میکنرد و
دقیقترین اطالعات مربوط به مولّف و فردیت ،عقیده ،ذهنیّت ،احساسات ،عواطف و باورهای
او را در اختیار پژوهشگران نقد ادبری ،تراریخ ادبیرات ،روانشناسری و جامعره شناسری قررار
میدهد »( سبک شناسی ،نظریه ها ،رویکردها و روشها ،فتوحی :ص .)94
1

 -3-2گفتگومندی
بهتر است برای روشنتر شدن مفهوم گفتگومندی در رمران بره تعریفری كره براختین از
رمان ارائه میکند نیم نگاهی بیندازیم« :رمان ،مجموعه متنوعی از انواع گفتارهای اجتمراعی
و صداهای فردی است كه هنرمندانره سرازمان یافتره اسرت»(تخیرل مکالمره ای ،براختین:
ص.) 351اجازه حضورو سازماندهی این صداها در رمان موجد گفتگ.مندی رمران میگرردد.
در واقع گفتگومندی ،توزیع مساوی صداها در یک متن است به گونه ای كره تمرام صرداها
حق حضور دارند و یک صدا بر دیگر صداها مسرلّط نیسرت .در گفتگومنردی ،رمران یرک
پدیده چند سبکی ،چند زبانی و چند آوایی است و واژه « دیگری» در تفکر گفتگومند واژه
ای بنیادین است .در چند صدایی ،همه صداها به شریوهی مسراوی بازتابانرده میشروند .بره
عبارتی چندصدایی ،موجد گفتگومندی است و گفتگومندی برر«دیگرری»در مقابرل مولّرف
داللت دارد .همانطور كه گفتگو در مقابل خودگرویی یرک گفتمران دسرت كرم دو نفرره را
مطرح میکند .در اینجا تاكید بر صداهای گوناگون است كه همگی دارای یک حرق مسراوی
هستند و هیچ یک بر دیگری غلبه ندارد .از نظر باختین گفتار همیشه باگفتارهای دیگرر در
ارتباط است .از این رو روابط بیناگفتاری را با عنوان گفتگومندی مورد بررسی قررار میدهرد
(چندصدایی باختینی و پساباختینی ،نامور مطلق .)32-11 :
2

-3-2-1بینا متنیت
بینامتنیت از مولّفه های مهم در یک متن گفتگومند اسرت كره زمینره گفتگرودر برین
متون را اثبات میکند و یک پشتوانه با اصالت را به نمرایش میگرذارد « .بینرامتنی در حکرم
اجزای رابط سخن است كه به متن امکان میدهد ،معنا داشته باشد .بارت معتقد اسرت كره
هیچ مولّفی به یاری ذهن اصیل خود به آفرینش هنری دست نمیزند ،بلکه هرر اثرر واگویره
ای از مراكز شناخته و ناشناخته فرهنگ است »(ساختار و تاویل متن ،احمدی  :ص. )327
- Dialogism
Intertextuality

1
2
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 -3-2-2كارناوال
كارناوال گونه ای بیان ادبیات غیررسمی و تجسّمی از ادبیات عامیانره اسرت كره در
تقابل و گفتگویی جدل واره با فرهنگ و ادبیات رسمی است  .بنابراین موجرد یرک بافرت و
متن گفتگومند و چندصدا میباشد.
«نوشتار كارناوالی بر اساس وارونگی ،وارونگی باال و پایین ،اصل و قلب ،عالی و دانری و
حضور و نفوذ فرهنگ مردمی در ادبیات استوار است .این جسرم دانری و زمینری در ادبیرات
مردمی حضوری گسترده دارد و نقش اساسی ایفرا میکنرد( براختین ،گفتگومنردی و چنرد
صدایی ،نامور مطلق  :ص .)409
نمودهای كارناوال را در متون میتوان با سه ساختار جستجوكرد كه عبارتند از :
 -1نمایشهای آیینی
 -2سخنرانیهای كمیک
 -3ژانرهای مختلف زبان ناسزا
2

 -3-2-3چندصدایی
مفهوم چندصدایی تقریبا مترادف با گفتگومندی است و «در بین انواع سخن در رمران
این گفتار دوسویه است كه می تواند چند صدایی را در اثر ایجاد كند»( میخاییرل براختین،
زندگی و اندیشه ها ومفاهیم بنیادین ،غالمحسین زاده  :ص.)122و به چهار بخرش تقسریم
می شود كه عبارتند از :
3

 -3-2-3-1سبکبرداری
در سبکبرداری ،نویسنده سبک خاصی را بکار میگیرد كره در آن ارزشرها و مفراهیم و
جهررانبینی شخصرریتها بررا جهررانبینی و اعتقررادات خررودش همخرروانی دارد .در سرربکبرداری
نزدیکی بین قهرمان با آفریننده اثر محسوس است.
4

 -3-2-3-2نقیضه
در نقیضه ،نویسنده سبکی را وام میگیرد كه در جهت مخالف و یا ناهمخوان با ارزشها و
جهرانبینی خرود اوسرت .در نقیضره شخصریتها ایردئولوژی و جهرانبینی خرالف جهررانبینی
نویسنده دارند و بر خالف سبکبرداری كه نویسرنده و شخصریتها رویکررد همگررا دارنرد در
1- Carnival
2- Polyphony
3 -Stylization
4 -Parody
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نقیضه نویسنده رویکرد واگرایی نسبت به شخصیتها دارد .وجرود سرخنانی مخرالف عررف و
سنت جامعه در متن نیز از دیگر معانی نقیضه است(.میخاییل باختین ،زندگی ،اندیشه ها و
مفاهیم بنیادین ،غالمحسین زاده و غالمپور:ص.)122
1

 -3-2-3-3جدل نهانی
جدل نهانی ،حضور محسوس دیگری درگفتار است .گویی هر مطلب ،گفتاری است كره
در پاسخ به سخنان «دیگری »شکل گرفته است« .درجدل درمرورد موضروع بحرث شرک و
تردید وجود دارد و نویسنده جنبه اقتدارگرایانه خود را از دست میدهد»( منطرق گفتگرویی
میخاییل باختین ،تودورف:ص .)139
2

 -3-2-4چندزبانی
مقوله چندزبانی ،زمینه سازی قوی برای گفتگومندی و چندصدایی است ،یعنی در هرم
آمیختگی ایدئولوژیهاست و عدم مجانست زبانهرا را بازنمرایی میکنرد .اصرطالح چنردزبانی«
برای توصیف الیه های كالمری بیشرماری كره درهمره زبانهرا وجرود دارد و بررای توصریف
روشهای تسلط این الیه ها بر عملکرد معنا در گفتار ،ابداع شرده اسرت »(دانشرنامه نظریره
های ادبی معاصر ،مکاریک:ص  .)103این تعریف مطلب را روشنتر میسازد كه  «:چندزبانی
به معنای به رسمیت شناختن زبانهای متفاوت در گروه های اجتماعی ،صنفی و جنبشهای
طبقاتی و ادبی مختلف اسرت »( منطرق گفتگرویی میخاییرل براختین،تودوروف .)115 :بره
عبارتی ،چندزبانی حاصل تقویت نیروی مركزگریز زبان است كره نتیجره آن مکالمره میران
انواع گفتمانها و ایدئولوژیهاست.
 -4بحث و بررسی
 -4-1معرفی رمانهای مورد مطالعه
 -4-1-1سووشون
نویسنده این رمان ،بانو سریمین دانشرور از جملره زنران مروفقی اسرت كره سرتاره ای
درخشان در تاریخ ادبیات منثور فارسی محسوب میشود .انتشارات خروارزمی ایرن شراهکار
ادبی را در سال  1348در شهر تهران به چراپ رسراند .دانشرور در ایرن اثرر برجسرته بره
تحوالت سیاسی و اجتماعی فرهنگ و هویت اخالق مداری و ......پرداخته اسرت .اوج هنرر و
داستان نویسی دانشور در این رمان رخ مینماید.

1 -Hiden Polemic
2 -Heteroglossia
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روند داستان این رمان بدین شرح است كره نویسرنده تحروالت سیاسری و اجتمراعی و
اقتصادی در سال های جنگ جهانی دوم در شهر شیراز را بره تصرویر میکشرد و برا حردیث
خون سیاوشان هنرمندانه به آن جنبه حماسی و اساطیری میبخشد .زری شخصریت اصرلی
داستان است كه تقریبا همه قصه حول محور او میچرخد و این امرر اولرین نشران گفتمران
زنانه در این اثر است.
 -4-1-2كولی كنار آتش
منیرو روانیپور ،داستان كولی كنار آتش را در اقلیم جنوب ایران و در فضایی برآمرده از
طبیعت ،در كنار دریا و دردل مردم بومی وسنتگرای جنروب  ،پررورده اسرت و خصرایص و
سنن وآداب و رسوم این قوم را به چالش كشیده است كه در سیر داستان این چالش را بره
فرهنگ تمام ملت ایران میکشاند«.داستانهای اقلیمی بر مبنرای خصوصریات منطقره ای بره
ویژه در شمال و جنوب نوشته میشوند و تجسم شریوه هرای خراص زنردگی مرردم در ایرن
نواحی و بیان سنتها و ارزشهای معمول آنها در كنار جلوه های رنگارنگ زندگی در این مررز
و بوم ،نشانگر نوعی بازگشت به ارزشهای بومی نیز هست» (فرهنگ داستان نویسان ایران از
آغاز تا امروز ،میر عابدینی:ص.)399
رمان كولی كنار آتش ،رمانی پسامدرن با اسلوب فراداستان است .اصطالح فراداسرتان را
نخستین بار ویلیام گس ،1رمان نویس و منتقد آمریکایی ،در یکی از مقاالتش بررای اشراره
به آن دسته از آثار ادبیات داستانی به كار برد كه داستان برودن خرود را از خواننرده پنهران
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 داسرتانی ( شربه
واقعیت ) میسازد و از سوی دیگر تصنعی بودن این دنیای داستانی را نشان میدهد( داستان
كوتاه در ایران ،داستانهای پسامدرن،پاینده:ص.)16
 -4-1-3طوبی و معنای شب
شهرنوش پارسیپور در پرداخت داستان طوبی و معنای شرب از ژانرر رئالیسرم جرادویی
بهره برده است .این ژانر اغلب برای بیان احوال طبقه تحت ستم استفاده شده اسرت .زنران،
به زعم نویسنده ،طبقه ای تحت ستم هستند و ایرن ژانرر ،دسرت افرزار خروبی بررای بیران
حاالت دنیای درهم آمیخته این نیمه تحت ستم جامعه است.

1- William gass
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اصلی ترین دغدغه نویسنده در این رمان رنج و درد حاكم بر زنان در طول تاریخ است و
وقایع این رمان در دوران قاجرار و پهلروی اول میگرذرد .در دوره ای كره زن صراحب صردا
نیست و در گفتگوها كمترین حق را دارد.
 -4-1-4عادت میکنیم
زویا پیرزاد نویسندهای با دغدغههای زنانه است و در رمانهایش ،به منظور اعتالی سخن
زنانه ،راوی را یک زن انتخاب كرده است تا دنیای رمان بازتاب این دغدغه ها از زبان زنران
باشد .قهرمان زن در داستانهای پیرزاد فاعل سخنگوست .به ویژه در رمران عرادت میکنریم.
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
دنیای پیرامونش وفق میدهدو بر مشکالت غلبه میکند زنری كره در جامعره سرنتی شرغلی
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 اولرش را
تصحیح میکند .ساختار شخصیتی این قهرمان ،چون خرط سریر داسرتان خطری و متعرالی
است.
 -4-1-5خانه ادریسیها
غزاله علیزاده ،رمان خانه ادریسیها را با نگرشی ویرژه بره تحروالت اجتمراعی و سیاسری
معاصر نگاشته است و در آن هویّت مستقل زن را در فرایند رشد تحوالت اجتماعی جستجو
كرده است .درونمایه داستان ،قصه زن بودن است؛ زنانی قربرانی ،قربانیرانی كره همرواره در
ترس و دلهره و غم هستند و در تالش برای تغییرر و تحروّل .تعبیرر انقرالب در ایرن رمران
میتواند ،اشاره به تغییر شخصیتهای رمان باشد كه رو به پویایی نهادند .شخصیت صراحب
صدا و انقالبی داستان ،قهرمان شوكت ،زنی با اقتدارست كه مرردان از او حسراب میبرنرد و
این هنجارشکنی از نوع انقالبی در سنتهای كلیشهای مردساالر محسوب میشود.
 -4-2تحلیل سبکی رمانها از منظر گفتگومندی
 -4-2-1سووشون
الف ) بینامتنیت
سووشون یک عنوان گفتگومند است .عنوانی كه از پیش متنی قوی ،داستان سریاوش
در حماسه سترگ ملی ایران ،برخوردار است و ارتباطی تنگاتنگ با آیینی مردمری در آداب
ملتی كهن دارد ،سوگوارههای مردم فارس با عنوان سووشون كره بره تنهرایی الیره هرای
متعدد گفتگوی چندگانه فرهنگ مردمی را به نمایش میگذارد ،نمودی از پراكترین چهرره
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 همدالنره برین فرهنرگ دینری و
ملی یک م لت هستیم.و این روند پلی فونی را تا انجام داستان میشنویم.
قحطی و كمبود نان و شخصیت یوسف كه ناجی رعیت و گرسنگان است در تمام طول
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 بخرش از تراریخ پریش مرتن ایرن
رمان محسوب می شود.
ب) كارناوال
مفهوم كارناوال با اشاره ای زیبا در مفهوم مراسم آیینی در اسرتان فرارس كره تلفیقری
ملی – مذهبی از سوگواره سیاوش ،قهرمان شاهنامه ،با آیین هرای مرذهبی در رثرای امرام
حسین (ع) است نمایی تمام و كامل از یک كارناوال را به نمایش می گذارد .آنجرا كره زری
پای نقل زن میانه سال خوشه چین می نشیند و خوشه چین برایش از سوگواره سووشون
میگوید:
« ما كه برسیم دهل میزنند طبل میزنند ...ما وارد میشویم دورتادور ،میردان میگیرریم
چای داغ میاورند .نان پادرازی ،نان زنجبیلی ،شربت ،گالب ...انگورریش بابا ...ناهرار و شرام...
وسط میدان هیمه گذاشتهاند .آتش میکنند ...ما عورتها كل میزنیم ،هلهله میکنیم مرد ها
غیرره میکشررند… ..پسرررها شررافوت میزننررد ،طبررل میزننررد یکهررو میبینرری آفترراب تیررغ
كشید(».سووشون،دانشور:ص.)270
دراین مراسم بجای ریشرخند و تمسرخر كره مصرادیق كارنراوالی اسرت ،اشرک و آه و
همدلی ملتی متمایل به اندوه و رنج و درد است .نمایش انگلیسیها در روز عقد دختر حراكم
كه برای روحیه به سربازان انگلیسی ترتیب دادند و مترسکی از هیتلرر كره بره نروعی بررای
توهین و تحقیر و به سخره كشیدن ساختار قدرت ساخته شد .حال و هوا و فضای داسرتان
را در همان صحنه های آغازین كارناوالی مینماید(همان ،ص.)9
ج) چندصدایی
در همان صفحات آغازین داستان ،آوای حق بجانب اسرتعمار را در شخصریتهای خرانم
حکیم و سر جنت زینگر ،میشنویم .چرا كه « استعمار انگلیس در شریراز منحصرر بره فررد
بوده و در هیچ جای دیگر در ایران به این شرکل وجرود نداشرته اسرت» ( جردال نقرش برا
نقّاش،گلشیری :ص . )212آوای درد و بیماری ،جامعهای بیمار كه در تب محرقره ،تیفروس
میسوزد.
«مردها و زنها را در تیفوس میبینری كره تقرال میکننرد» (سووشون،دانشرور:ص ،)108
بیانی آیرونیک و روزنه دار از یک جامعه بیمار است .جامعه ای بیمار كره در آن ریاكراران و
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قاچاقچیان و جاسوسان و فرصت طلب ها و ...الیه رویی موفق جامعه انرد  ،وكالرت خران
كاكا و چاپ سپاسنامه از عزت الدوله (همان،ص )239نمودهایی از این دستند.
آوای مذهب با نمودهای گوناگون پلی فونی زیبایی از ادیان را به گوش میرسراند .دیرن
اسال م ،باورهای هندوان و آموزههای مسیح در كنارهم ،به موازات به ابراز وجود میپردازند.
آوای ناساز سیاست ،بی اعتبراری قرانون و حاكمیرت ظلرم و سرتم و حضرور اجانرب 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 اینهرا مهمران هسرتند ...
هر چه باشد صاحب اختیار آنها هستند( ».همان،ص )16
دانشور ،خواننده را در همان سطور اولیه داستان با ایدئولوژی یوسف كه در نهایت جران
در راه فریاد آن میبازد؛ آشنا میکند .وگفتمان مقاومت را از همان اول با این دیالوگ یوسرف
آغاز میکند:
« یوسف تا چشمش به نان افتاد گفت:گوساله ها چطرور دسرته میرغضرب شران را مری
بوسند! ( »...همان :ص.)5
زری شخصیتی با گفتمانهای چندگانه مسرتقل اسرت كره بره زیبرایی جردل نهرانی را
مینمایاند .هراس اولین گفتمانی است كه از شخصیت زری به گوش میرسد:
«تو را خدا یک امشب را بگذار ته دلم از حرف هایت نلرزد» ( همان. )50 ،
در ادامه اما من دیگرری از زری ،روی مینمایرد .شخصریتی كره آوای مقاومرت از او بره
گوش میرسد:
« چراغ های ذهنش روشن بود او میدانست كه دیگر هریچ كرس در ایرن دنیرا نخواهرد
توانست آن چراغها را خاموش كنرد آب دهرانش را فرروداد و گفرت همره كارهرایی را كره
میخواهید بکنید همرین امرروز بکنیرد اگرحراال نکنیرد دیگرر هریچ وقرت فرصرت نیسرت»
(همان،ص.) 291
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 سری مورچره كره رفرت ترو ای سروراخو»
(همان،ص «.)29گفت :بو سگ ترو زنرده ای وخری .دیردم خوبیردی ،نوغران روبرده وخری
وخی»(همان،ص.)203
ضرب المثل ها و كنایات:
«به قول خان كاكا آش خودشان را میخورند و حلیم دیگران را هم میزننرد»(همران،ص
 « .)38كفش بده كاله بده دوقازونیم باال بده»(همان،ص.)38
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آیات و اشعار كالسیک:
«كفاف كی دهد این باده ها به مستی ما؟»(همان،ص .) 33
اصطالحات و واژگان بومی  :پیرسوک :پرستو  -چیلو:لوچ  -عنک كردن :دست انداختن.
 -4-2-2كولی كنار آتش
الف) بینامتنیت
رمان كولی كنارآتش ،رمانی پسامدرن است و «مترون پسرامدرن بره نحروی تعمّردی و
آگاهانه از متون پیشین خود بهره میبرند و بینامتنیت را آشرکارا در خردمت القرای معرانی
متون پیشین و تزریق آن ها به متن جدید به كار میگیرند »(پسامدرنیسم در ادبیات ایرران،
تدینی :ص .)298
شاهنامه فردوسی داستان حضور كولیها به ایران را به زمان بهرام گرور نسربت میدهردو
آنان را لوریان مینامد:
نررر و مرراده بررر زخررم بررربط سرروار
«از آن لوریرررران برگررررزین ده هررررزار
وز آوازشررران رامرررش جررران برررود»
كرره اسررتاد بررر زخررم دسررتان بررود
(شرررررررراهنامه مسررررررررکو ،ج ،7ب
2558و.)2559
در شاهنامه منثور ثعالبی آمده است  «:بهرام آنان را در همه كشور پراكنرد و بره مرردم
فرمان داد تا ایشان را به كرار گیرنرد و آوازشران بهرره برنرد و مرزد آنران بگزارنرد»(تراریخ
غررالسیر ،ثعالبی :ص .)325
كتاب كولی و زندگی او( ،)1337اثر یحیی ذكا ،پیش متن علمی برای این رمران اسرت.
بین این رمان و كولیها اثر زاهاریااستانکو ،از نظر محتوا ،نمایرههای زنردگی و آداب و سرنن
كولیها ،ارتباط بینا متنی قابل توجهی برقرار است.
این داستان با آموزشهای دین مسیحیت نیز ارتباط بینامتنی برقرار كرده است از جملره
همآیندی آینه با مریم مجدلیه كه «زنی تنفروش و زیبا روی بود .اهل شهر بره دنبرال وی
میفتند كه سنگسارش كنند .عیسی (ع) نجاتش میدهد و او از حواریرون عیسری میگرردد»
(انجیل یوحنا – باب هشتم – آیات 1تا .)11
ب) چند صدایی
مهمترین شگرد روانی پور در این رمان برای ایجاد گفتگومندی ،استفاده از زوایای دیرد
متعدد است .در این رمان «نویسنده میخواهد از طریق نوسان در ساختار روایت سررگردانی
شخصیت اصلی آینه را بازگو كند تا خواننده نیز در پیچیدگی داستان سررگردان شرود و از
این طریق با شخصیت رمان همزاد پنداری كنرد» (بررسری جامعره شرناختی رمران كرولی
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كنارآتش و جزیره سرگردانی،مرادی :ص « .)147تعدد راویها در صورتی جالب و تراثیرانگیز
است كه همه راویها دیدگاه همسانی نداشته باشند» (درآمدی بر داسرتان نویسری و روایرت
شناسی ،بینیاز :ص .)89
روانی پور درفضای داستان به گفتمانهرای متعردد فرصرت ابرراز وجرود داده اسرت .امرا
بلندترین صدا در ایرن داسرتان كره اغلرب ،گفتمران دوسرویه از نروع سربکبرداری اسرت ،
فریاداعتراض به ظلم علیه زنان و اعتراض به سنتها و تبعیت كوركورانه از آنهاست:
« پدر موهایت را دور دست میپیچاند تو را تا میردانگاه روی سرنگ و سرنگالخ میکشرد
قافله منتظر ایستاده است .روز اول روز پدر است میزند تا خسته شود آنگاه ،نوبت به مرردان
قافله میرسد» (كولی كنار آتش ،روانیپور :ص.)28
صدای آشفته جامعره پرهررج ومررج و آكنرده از خشرونت دوران انقرالب را میتروان در
البالی گفتار روزنه داری با ساختار سبکبرداری كره حسررت صرلح و آرامرش از آن شرنیده
میشود ،شنید:
«این روزها همه توی خیابان زندگی میکنند دیگه مملکت به هیچی نیاز نداره نه هترل،
نه كارخانه ،نه اداره ،فقط( »...همان ،ص.)147
در نقیضه ای آشکار جدال بین احزاب مختلف را به گوش میرساند:
« صداها با هم گالویز شدن ،یقه همردیگر را گررفتن روی زمرین افترادن و همردیگر را
خاک كردن( » ...همان ،ص.)149
محوریت رمان كولی كنار آتش بر اساس شخصیت آینره اسرت كره در درازای داسرتان
شخصیتی پویا دارد «.شخصیت پویا در داستان دستخوش تغییر و تحوّل میگردد »( جامعره
شناسی شخصیت در رمان فارسی ،طهماسبی :ص .)41و آینه شخصیتی صاحب اراده اسرت
كه گاهی به صراحت نویسنده و راوی را به سخره میگیرد و از اراده نویسنده سرمیتاباند:
« لذت را زیر دهانم مزه مزه میکنم .لذت بازی دادن كسری كره در مقابرل سرازنده اش
طغیان كرده ".كثافت چرا نمی گذاری زندگی كنم؟ ("...كولی كنار آتش،روانیپور:ص )139
ج)چندزبانی
نمود چندزبانی در این رمان عبارتند از :
زبان عامیانه و ژانرهای دیگر:
« راست وحسینیش نوكرت هیچکی رونمیشناسه......حاجیت اینطوریا وارد معركره شرده
بخاطر وجود نازنین شوما»(كولی كنار آتش ،روانیپور :ص.)143
واژگان بومی :یی تاجیک چری میگفرت؟ (همران ،ص .)1بره دنبرال تفکرهای فلفرل
میگردند (همان،ص.)12
انواع الحاقی:
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خالصه داستانهای كولیهرا «چراق میشره چلره (»...همران،ص «)17گنگرو گنرا سررش
حنا»(همان،ص .)53متونی كه منشا آن نویسنده نیست«:سرر اومرد زمسرتون ...... .شرکفته
بهارون(».....همان،ص.)148
 -4-2-3طوبی ومعنای شب
الف ) بینامتنیت
نخستین دریافتهای بینامتنی این رمان در عنوان آن متجلی است «طروبی نرام درختری
است در بهشت كه خداوند به دست خرویش كاشرته اسرت» (وسرائل الشریعه،حرعاملی:ص
 .)324نام این درخت در قرآن كریم نیز ذكر شده اسرت «الرذین آمنروا و عملروا الصرالحات
طوبی لهم وحسن ماب»(رعد .)29/تکیه دیگر پیشامتنی رمان بر حکمت اشرراق اسرت .در
عمق این نگرش عرفانی ،طوبی تجلی سی مرغ است كه زمین به بركت آن بارور میشرود و
فرزندان خود را كه آیندهای از نور و ظلمتند میزاید و میپروراند (عقل سرخ ،سرهروردی :ص
.)233
طوبی و معنای شب ،رمانی با ژانر رئالیسم جادویی است كه همین امر ایرن رمران را برا
صد سال تنهایی ماركز پیوند میزند و بین این دو رمان ،رابطه بینامتنیتی برقرار است .بوف
كور صادق هدایت و صفحات تاریخ قاجار و پهلوی ،پریش مرتن حروادث داسرتان اسرت .در
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 مرتن ایرن رمران محسروب
میشوند.
ب)چندصدایی
ژانر رئالیسم جادویی از ژانرهای پسامدرن در داستان نویسی است .بره واسرطه سراختار
م واجهه سنت با مدرنیته مبنرای گفتگومنردی را در خرود دارد و مواجهره سرنت برا دنیرای
مدرنیته و در معنای عامتر مواجهه خود با دیگری را میتوان ،درونمایه اصرلی رمران طوبرا و
معنای شب دانست .بنابراین این مولّفه مهمترین عامرل گفتگومنردی ایرن رمران محسروب
میشود.
در همان صفحات آغازین با حراجی ادیرب آشرنا میشرویم .مرردی اهرل علرم و سرنت.
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 ،حرال و
هوا و فضای داستان را چندصدایی میکند«طوبی و معنای شب ،پارسیپور:ص .)15
آغاز داستان گفتار دوسویه ای است كه در پرس ظراهر داسرتان ،حرال و هروا و فضرای
آیرونیکی را پرورش داده است .حرف از هفت سال خشکسالی اسرت كره اكنرون بره پایران
رسیده است .خشکسالی كه حاصرل آن لجرن چسربناک و خشرکیده در دیوارهرای حروض
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است .این خشکسالی بیانی آیرونیک از شرایط زندگی قهرمان داستان ،كه نماد زن متفراوت
ایرانیست ،دارد .زنی كه در خشکسالی احساس و بلوغ و كمال بره ركرود و خمرودی مرتهم
است و به سنّت های خشک ،گردن نهاده است .خراک تشرنه در اسرارت رویرای آب ،همران
بانوی ایرانی است كه در آرزوی رحمت آزادی است .زنری كره برا تمرام جروانی و زیبراییش
متهم به نحسی و ملعونی است .هموست كه موجب خشکسالی و تیره روزی اسرت( همران،
ص .)11صدای اعتراض به خفقان اجتمراعی ،در دسرتگیری و زنردانی شردن اسرماعیل بره
گوش میرسد (همان ،ص .)319عقیمشدن مونس و رنج نازایی ،صردای نمرادینی از سرترون
بودن عشق آتشین در دنیای اسیر سنتهاست (همان،ص .)332
ج) چندزبانی
عناصر چندزبانی در این رمان عبارتند از :
كاربرد برخی اشعار شاعران كالسیک :
« هركسی كاو دور ماند از اصل خویش  /باز جوید روزگار وصل خویش»(همان )118،
«آسمان بار امانت نتوانست كشید  /قرعه فال به نام من دیوانه زدند»(همان.)271 ،
بهره گیری از مثل های عامیانه:
«دماغ سرباالی خواهرش و بادمجان دور قاب چین های درباری  (»....همان.)161 ،
واژگان فرنگی :
«مردم از ایر پلین حرف میزدن كه در آسمان پرواز میکرد»( همان.)119 ،
 -4-2-4عادت می كنیم
الف) بینامتنیت
تکیه بینامتنی این رمان به برخری مسرائل اجتمراعی و سیاسری وقرت ماننرد جنرگ و
پیامدهای ناگوار آن میباشد كره در بخشرهای محردودی از داسرتان بره آن برر میخروریم و
اشاراتی مختصر به شرایط سیاسی و اجتماعی را شاهد هستیم.
ب) چند صدایی
عادت میکنیم رمانیست با زبانی ساده كه نویسنده همچون دیگر آثارش طی یک روایت
خطی دغدغه های زندگی خانوادگی زنان و روزمرّگیهایشان را به تصویر كشیده اسرت .ایرن
رمان عرصه گفتمانی زنانی ازقشر تحصیل كرده و مرفّه جامعه است .نویسنده در این رمان
به سه نسل از زنان یک خانواده فرصت ابراز وجود داده است و هریک از این افرراد در واقرع
نم اینده نسل خود در جامعه معاصرند و در بیان عقاید و آرایشان استقالل دارند و تقابلهرا و
رویاروییهای آنان را به نمایش نهاده است .آرزو صارمی در كنار دونسل قبل و بعرد خرود در
این رمان نمودی از زنان هم نسلش ،زنی است كه فاصله جنسیت را درنوردیده و جایگراهی
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محکم در كنرار مرردان دارد وگفتمران شخصریتش در تقابرل برا مرادر و دختررش عصراره
گفتگومندی داستان است .مادری كه از شخصیتی نیمه اشرافی برخوردار اسرت ونمرودی از
ساختار زن سنتی و وابسته به مرد است .و دختری با افکرار و اندیشره هرای نسرل نرو و در
تقابل با اندیشه های مادر ،فرصت طلب و زیراده خرواه  .پیررزاد در ایرن رمران ،ایرن تقابرل
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 نشران دادن
وجود دیگری در اثر به گفتمان مردانه اجازه حضور داده است .وجود سهراب زرجرو كره در
طنز گفتاری شارژری برای آرزوست ( عادت میکنیم،پیرزاد:ص )123؛ با تره رنگری از تائیرد
برای احساس زنانگی به آرزو می گوید :
«من هم بعضی وقتها گریره میکرنم» (همران ،ص .)118نشرانی برارز از سربکبرداری و
اهمیّت دادن به وجود دنیرای مردانره بررای تعرالی دنیرای زنران اسرت .نویسرنده دلرزده از
شعارهای افراطی فمنیستی  ،به صراحت میگوید« :این فمنیسرم برازی گنرد زده بره همره
زندگی ما»(همان ،ص.)235
ج )چند زبانی
از نمودهای بارز چندزبانی در این رمران كره آن را بره سراختار یرک رمران گفتگومنرد
نزدیک میکند ،زبان عامیانه و ژانرهای دیگر است مانند« :بابا دست فرمون (همران ،ص.»)7
یاد بگیر جوجه (همان) «.رنو توی قوطی كبریت هم پارک شده»(همان).
استفاده از ضرب المثلها« :باز فیلش یاد پاریس كرده»(همان ،ص «.)11برای كسی كره
بداند چه میخواهد و فکر نکند در سوییس زندگی میکنیم با ساز كه هیچ با اخبار رادیو هرم
میرقصم» (همان ،ص.)16
كلمات و عبارات بیگانه « :ژاک برل»(همان،ص «.)33روئن له پن »(همان).
 -4-2-5خانه ادریسیها
الف) بینامتنیت
این رمان با كتاب مزرعه حیوانات()1944از نظر درونمایه رابطه بینامتنی برقررار كررده
است .از سویی دیگر بر مفاهیمی از عرفان و تاریخ باسرتان و اسراطیر ایرانری در شراهنامه و
اساطیر هند و یونان تکیه بینا متنی دارد .داستان در شهری به نام عشق آباد میگذرد كه برر
خرابه های شهر نسا بنا شده است و برخی اسامی قهرمانان كه از پهلوانان شراهنامه گرفتره
شده مانند قهرمان قباد كه چون قبراد شراهنامه در كوههرا زنردگی میکنرد و در بخشری از
داستان میخوانیم كه:
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«اسم آن بچه كوبید است ،ایزد عشرق ،زاده آفرودیرت و هررمس ،برا چشرم بسرته تیرر
میاندازد و(»...خانه ادریسیها،علیزاده :ص .)428قهرمان شوكت ادعا میکند كره «:عنصررم از
آتش است همچون عنصر اژدها »(همان،ص .)324و جراودانگی عنصرری اسرت كره در روح
ركسانا حلول كرده است و اهالی خانه با دیردن او گمران كردنرد كره لوبرا برگشرته اسرت(
همان.)506،
ب ) چندصدایی
خانه ادریسیها ،خانه ای اشرافیست كه به دنبال یک انقالب ،گروهی ناهمگن از طبقرات
مختلف مردم ،برای سکونت به آن خانه فرستاده شدند .علیزاده در ایرن رمران بره خروبی از
عهده همنشینی این اقشار برآمده و صداهای متنوعی از این اختالفات را به گوش مخاطرب
میرساند« .مهمترین صدایی كه در حال و هوا و فضای آن زمان بره گروش میرسرد ،صردای
درونمایه رمان ،تولد دوباره و باززایی است» (درد جاودانگی،ستاری:ص .)138
«آغاز روایت خانه ادریسیها یک خانه است كه به ساخت صلیبی داسرتان بردل گشرته
است تا تصویر اصلی رمان را برای تعمیم بره جامعره و جهران فرراهم آورد» (پیچیردگیهای
سرنوشت یک خانه ،مختراری،ص  .)608سراخت صرلیبی برا دو محرور افقری و عمرودی در
داستان شکل میگیرد .در همان سطور اولیه ،آوای محور افقی با حضرور چهرار عضرو اصرلی
داستان ترسیم میشود .آهنگ یکنواخت و معمول از زنردگی اشررافی فضرای داسرتان را پرر
كرده است .اما محور عمودی داستان ،صدایی خشن و ناهمواری دارد و گفتگروی دو محرور
نقیضه ای است؛جالب توجه كه یک پلی فونی شنیدنی را به گوش میرساند« :هم اغتشراش
همراه میآورند و هرم اصرطحکاک»(همران،ص .)616از كرردار و رفتارشران پوزخنردی بری
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 .مبرارزه
با ظلم با جباریت ومحدودیت ،مبارزه باضعفه ا و نقصها .هر كدام از اعضرای ایرن خانره بره
صورت جداگانه و همه آنها به صورت كلی در حال مبارزه هستند .تررس لقرا از بروی مررد،
مبارزه روحی او با قیود مردساالرانه است كه سالهاست زنان خاندان را به بند كشیده اسرت.
لیچارگوییهای شوكت روشی برای مبارزه با كسانی است كه بره خراطر وضرعیت ظراهری و
فرهنگی او را دست كم میگیرند حتی وهاب هم به صورت خاموش در حرال مبرارزه اسرت،
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 آفرود یت و هرمس است ،لقاء ادامه میدهد با چشم بسته تیر مینردازد؛ تیرر او بره
هر قلبی بخورد درد عشق را تا دم مرگ به همراه دارد»(همان.)428 ،
كاربرد كلمات و اصطالحات عامیانه «:اینجا زندگی نظرم و ترتیرب دارد ،اگرر بررای ترو
سخت است با زبر و زیر قلتق سیاه برزنگی ها هی سر و ته بجنبان! رقرص مراه و خورشرید
بکن»( همان« .)115 ،اگر بدانم این ننه سگ كیست زنده زنرده كبرابش میکرنم»( همران،
.)196
 -5نتیجه گیری
این پژوهش به منظور تحلیل ویژگیهای سبکی از دیدگاه گفتگومندی در آثرار داسرتان
نویسان زن معاصر ( دهه های  40تا  80شمسی) انجام شد و به پنج رمان شراخص معاصرر
با نویسندگان بانو،از منظر گفتگومندی نگریسته است .در تبیین یافته های مذكور بره ایرن
نتیجه رسیده است كه نویسندگان زن در دهه های چهل تا هشتاد ضرمن حفرظ گفتمران
زنانه به كمک توصیفات و واژگان و اصطالحات خاص و توجه به مولفه های گفتمران زنانره
شگردهای مختلف را برای ایجاد یک متن چند آوا به كراربرده انرد .وترا حردی در ایرن امرر
موفق بوده اند .بیشترین تکیه این نویسندگان برای ایجراد یرک بافرت گفتگومنرد در مرتن،
استفاده از عنصر چند زبانی و چند صدایی برا سراختار سربکبرداری اسرت كره همرین امرر
گفتمان غالب متن را به سوی نظر نویسنده متمایل كرده و از بار گفتگومندی مرتن كاسرته
است.
رمان سووشون با توجه به تنوع مولفه های گفتگو مندی،از جمله وجودكارنراوال كره در
سایر رمانها یافت نشد؛ همچنین تنوع بیشتر الیه های گفتمانی و چنرد زبرانی نسربت بره
رمانهای دیگر به گفتگومندی نزدیکتر است .و گفتگومندی یک مولّفره سربکی بررای خرانم
دانشور محسوب میشود.
صدای مقاومت در برابر ظلم و ستم اجتماعی وسیاسی ،آوای بلنرد مشرتركی اسرت كره
نویسندگان رمانهای مورد مطالعه به آن پرداخته انرد .گفتمران مشرترک همره ایرن رمانهرا
اعتراض به ظلم و ستم حاكم بر زنان است.
گفتگومندی نشان بلوغ جامعه بشری است و جا دارد كه در نقرد و تحلیرل رمران كره
آینه تمام نمای اجتماع است ،بیشتر مورد توجه قرار گیرد و پژوهشگران این حوزه علمری و
ادبی نسبت به این نوع تحلیل و بررسی امعان نظر بیشتری داشته باشند.
از جمله موانعی كه مسیر این پژوهش را دچار اختالل كرد ،كمبود منابع با ترجمرههای
پیراسته و روان بود .لذا جا دارد كه مترجمان متخصص دست بره كرار شرده و ترجمرههایی
روان از مبانی نظریه این رویکرد عملی روانه بازار كنند تا نیاز عالقمندان به پژوهش در این
رویکرد مرتفع گردد.
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