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 كنم ها را من خاموش مي چراغهاي چندزباني در رمان  جلوه

  
  4، حسينعلي قبادي3، خليل پرويني*2كبري روشنفكر، 1زاده فاطمه اكبري

 
 دانشجوي دكتري زبان و ادبيات عرب، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران. 1

  زبان و ادبيات عرب، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران دانشيار. 2
 نشيار زبان و ادبيات عرب، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايراندا. 3

  زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران استاد. 4
 

  7/12/92پذيرش:                                                 2/7/92دريافت: 
  

 چكيده
ن بـيش از هـر چيـز، يـك پديـدة زبـاني اسـت كـه         ميخائيل باختين، رما» وگويي منطق گفت«برپاية نظرية 

شناسي، از رويكردهـاي  اش پيوند دارد. زبان در چارچوب علم فرازبان»چندزباني«اصالت آن با ويژگي 
هـا، صـداها و    نويس دنياي متكثر از لحـن اجتماعي و ايدئولوژيكي مختلف سخنگويان حكايت دارد. رمان

ها، سخن راوي و زبان انواع ادبـي و   ن رمان، در سخن شخصيتهاي متنوع را در ساختار زبابينيجهان
مـوردنظر  » چنـدزباني «بخشـد. در ايـن جسـتار، بـا دقـت در مؤلفـة       گيرد و نظـام مـي  كار مي ادبي بهغير

هـاي آثـار نويسـندگان زن) مـورد توجـه       باختين، كاربست آن را از دريچة نقد فمنيستي (بررسي ويژگي
هـا را مـن خـاموش    چـراغ «در رمـان  » چنـدزباني «تحليلـي، ويژگـي    -صـيفي دهيم و با شيوة تو قرار مي

هـاي  هاي اجتمـاعي و فرهنگـي را در اليـه   كنيم. پيرزاد در اين رمان، تفاوتپيرزاد را بررسي مي» كنم مي
هاي متنـوع اجتمـاعي و در نظـام زبـاني چندگانـه، ديـدگاه       است تا از خالل زبانكار بستهزباني رمان به

نظـر نويسـنده، در گفتمـان دوصـدايي متشـكل از زبـان رمـان        مطرح كنـد. ديـدگاه زنانـة مـورد     زنانه را
شـود و در   هـا متجلـي مـي   ادبي و زبان شخصيت(نويسنده) و گسترة زبان راوي، زبان انواع ادبي و غير

  گردد.نويسي رمان متمايز مياين دوصدايي، ويژگي زنانه
  

  كنم.ها را من خاموش ميزباني، زويا پيرزاد، چراغئيل باختين، چندوگويي، ميخا منطق گفت واژگان كليدي:
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 . مقدمه1

شـكل   شكل عـام و در تكـوين دنيـاي روايـت بـه      با توجه به اينكه زبان در تكوين انواع ادبي به
اي دارد، ميخائيل باختين، منتقد روس، با تأكيد بر زبان، جنبة هنري رمـان  خاص، جايگاه ويژه

و از » 1وگومنـدي)  وگـويي (گفـت   منطق گفـت «ن قرار داد و از زاوية بة اجتماعي آرا دركنار جن
وگومنـدي در زبـان رمـان پرداخـت. وي      ، به بررسي روابط گفت»2شناسي فرازبان«طريق علم 

براساس ديدگاهش درمورد زبان و سـخن، معتقـد بـود كـه تنـوع خاسـتگاه اجتمـاعي كـه در         
هـاي متعـدد گفتـار يـا سـخن منجـر       شود، به ايجاد گونـه هاي ايدئولوژيك زبان متجلي مي افق
، »هـاي سـخن  نيـافتني گونـه   تنـوع تقليـل  «)؛ بنـابراين، در بيـان   115: 1377شود (تودروف،  مي

). 4: 1385كار برد (آلـن،   به» بندي دروني زبانتمايز و رده«معناي  را  به» 3چندزباني«اصطالح 
گيـرد و  كـار مـي  در سطوح مختلف ساختار خود بـه  هاي مختلف را ها و لهجه رمان، تنوع زبان
: 1986؛ بـاختين،  203: 1380سـازد (احمـدي،  مـي » زبـاني چند«، »سبكيچند«اي دركل، مجموعه

265- 268.(  
 ها را بازنمـايي ، عدم تجانس زبان»چندزباني«در اهميت بررسي اين مؤلفه بايد بگوييم كه 

ها و تساوي آراي مسـتقل در  ني تزاحم ايدئولوژي، يع»4چندصدايي«ساز ايجاد و زمينهكند  مي
) و بـا عمـق بخشـيدن بـه بعـد      46: 2000؛ تـالوي،  90: 1390نيـا،  شود (رامينگفتمان رمان مي

: 1378؛ مقـدادي،  227: 2006دهـد (كـردي،   هاي متنوع و مختلـف را نشـان مـي   داللتي، آگاهي
شود، بلكه  تماعي و فرهنگي منجر ميهاي اجتنها به درك تفاوت )؛ بنابراين، شناخت آن، نه204
  ). 130: 1388؛ مكاريك، 126: 1383دهندة سبك و اسلوب رمان خواهد بود (باختين، نشان

محـور و در صـحبت از مقولـة     در بررسي رمان از ديـدگاه ناقـدان فمنيسـت، بـا نگـاه زن     
ه و فرهنـگ  ، اين اعتقاد وجود دارد كه جايگاه و وضعيت زنان ناشي از تعريف جامعـ 5جنسيت

)؛ درنتيجـه،  79: 2012يابـد (بايزيـد،   از زن بودن، الجرم در افق ايـدئولوژيك زبـان بـروز مـي    
، از امكانـات حضـور صـداي    »وگويي منطق گفت«پردازان نقد فمنيستي، با كاربرد نظرية  نظريه

گويند؛ نوشـتاري كـه آگـاهي زنانـه را در     زنان در ادبيات و نوشتار نويسندگان زن سخن مي
دهـد. در همـين   هاي اجتماعي نشان مـي وگومند با ساير زبان الل زبان رمان، در تعامل گفتخ

، بـه بيـان تجربـة    كنمچراغ ها را من خاموش ميدر رمان خود باعنوان » 6زويا پيرزاد«راستا، 

 
1Dialogism  
2 Translingu istics  
3 Heteroglossia  4 Poly phony 
5gender 
6 13نويس معاصر، در سال زويا پيرزاد ، نويسنده و داستان  13در سال » كنمها را من خاموش ميچراغ«خانواده اي ارمني در آبادان متولد شد. وي بعد از سه مجموعه داستان كوتاه ، اولين رمان خود را با نام  در  31 13 برنده چندين جايزه ادبي در حوزه ادبيات فارسي گشت و همچنين به عنوان كتاب سال ايران در حوزه رمان در سال به چاپ رساند؛ كه 80 انتخاب گرديد. 80  
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 هاي زباني، آگاهي زنانه را در تعامـل زنانه، از ديدگاه و قلم زنانه پرداخته و با تأكيد بر تفاوت
  هاي اجتماعي قرار داده است.وگومند با ساير زبان گفت

بيش از همه در » چندصدايي«وگومندي باختين، مؤلفة  از آنجا كه در صحبت از نظرية گفت
سـاز تكـوين رمـان    زمينـه » چنـدزباني «ها مورد تأكيد بـوده اسـت و بـا اينكـه     بيشتر پژوهش

ه شـده اسـت و از آنجـا كـه معمـوالً      اشتباه با چندصـدايي يكـي انگاشـت    چندصدايي است و به
مطـرح شـده اسـت، درك    » بينامتنيت«تا » شناسي اجتماعيزبان«در ساية » چندزباني«بررسي 
كوشـيم بـا    شود. در اين پژوهش، مي سختي ميسر مي موردنظر باختين، به» چندزباني«ويژگي 

سخن (گفتمـان)  «الت ويژه مقا تكيه بر آنچه باختين در كتب خود تبيين و تطبيق كرده است (به
طور ويژه تبيـين   ، به»چندصدايي«موردنظر وي را در تفكيك از » چندزباني«، مؤلفة »)در رمان

هـاي   كنيم تا ضمن روشن شدن سطوح  تجلي آن در رمان، امكان درك نظرية باختين و نظريه
نظريـة  منشعب از آن، بيش از پيش براي پژوهشگران فراهم شود. همچنين با طرح پيوند ميان 

كنيم تا زمينة ديگـري از   وگومند رمان زنانه را روشن مي باختين و نقد فمنيستي، امكانات گفت
  كاربست نظرية باختين (در حوزة ادبيات زنان) را شرح دهيم.

چـوب نظـري بـاختين و بـا     و برمبناي چـار  كنمها را من خاموش ميچراغدر تحليل رمان 
هـاي  تحليلي، درصدد پاسخ به پرسش -به روش توصيفيگيري از رهيافت نقد فمنيستي،  بهره

  زير هستيم:
  در سطوح مختلف رمان چيست؟» زبانيچند«. نمود 1
زبـاني را در سـاختار هنـري و داللتـي زبـان رمـان زنانـه        . نويسندة رمان چگونـه چنـد  2

  ريزي كرده است؟ پي
هـاي متنـوع بـه    فتمانهاي ديگر و گگيري زبانكار. مقاصد موردنظر نويسنده ازخالل به3

  كند؟چه صورت بروز مي
  
  . پيشينة پژوهش 2

وگويي در رمـان، مقـاالت و كتـب مختلفـي وجـود دارد؛ امـا        درمورد كاربرد نظرية منطق گفت
در رمان، مستقالً مورد پژوهش قرار نگرفته است و نويسـندگان كتـب و   » چندزباني«موضوع 

انـد؛  اند و به تطبيـق آن نپرداختـه   رسي قرار دادهمقاالت حوزة چندصدايي، آن را گذرا مورد بر
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موضـوع چندصـدايي در    شاه سرگرمي نـدارد ديدگاه جامع در كتاب «كريميان در مقالة مانند 
تنها به بخشي از اشـكال تجلـي آن در رمـان    زباني، گاه ). در صحبت از چند1390» (اثر ژيونو

 النظـر فـي روايـات األصـوات     وجهـة  شده است؛ براي نمونه، تالوي در بخشي از كتـاب توجه 

هـاي اجتمـاعي و   دربـاب زبـان  هـا بسـنده كـرده اسـت.     ، تنها به تنوع گفتـار شخصـيت  العربية
برداري شـده اسـت؛    شناسي زبان، از مباحث چندزباني باختين بهرههاي حوزة جامعهپژوهش

د. ازجملـة ايـن   انـ هاي جديدتري نسبت به بـاختين شـده  اما بيشتر درمورد تطبيق، وارد ديدگاه
 تحليل سير تحول زبان در آثار داستانينامة علي دسپ، باعنوان توانيم به پايان ها، ميپژوهش

بررسـي  «و مقالة روشنفكر بـاعنوان   زنان (با تأكيد بر ده اثر منتخب از نويسندگان زن ايراني)
اشاره كنـيم.  » اح)هاي سعاد صبگونة كاربردي زبان زنانه در مرثية معاصر (با تأكيد بر مرثيه

هاي زيادي صورت گرفتـه اسـت كـه    ژوهشدر حوزة نظرية بينامتنيت، پ» چندزباني«در بسط 
و مقالـة  » بعـد األلـف، لألعـرج واسـيني     فاجعـة الليلـة السـابعة    روايـة التعدد اللغوي فـي  «مقالة 

ك نظريـة  قابل ذكر هستند. از آنجا  كـه در » پور بينامتنيت در شرق بنفشه، اثر شهريار مندني«
نظـر بـاختين اسـت و    مـورد » چنـدزباني «، در گرو درك مفهوم »رمان چندآوا«ويژه باختين، به

شـده   هـاي انجـام   طور ويژه بررسي نشده است و نويسندگان پـژوهش تاكنون در پژوهشي به
انـد، در ايـن   يافتـه آن را تحليـل كـرده    هاي جديـد بسـط  اند و با نظريه اي پرداخته تنها به شاخه

كوشـيم   كنـيم. مـي   در همة سطوح مورد نظر باختين، تمركز مـي » چندزباني«ر، بر مؤلفة جستا
بازتاب چندزباني را در ادبيات زنانه مورد توجه قـرار دهـيم و بـا پيونـد ميـان ايـن نظريـه و        

  نظريات حوزة نقد فمنيستي، خوانشي نو از نوشتار زنانة پيرزاد ارائه كنيم.
  
  .  مباني نظري  3
 و چندزباني . زبان1-3

شناسـي، زبـان فقـط نظـامي      عنوان موضوع علـم فرازبـان   در پژوهش رمان، از حيث زباني، به
متناسـب  «و » در حال رشد«عنوان ژانر  نحوي نيست. رمان به -متشكل از ساختارهاي صرفي

)، همچـون يـك وجـود زنـده و يـك فرآينـد       73: 2002(دراج، » هـاي دوران معاصـر  با ويژگـي 
تواند از افق ارزشي ايدئولوژيكي و اجتمـاعي سـخنگويان حكايـت كنـد      يخي مياجتماعي و تار
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است كه در  7 (گفتمان)» سخن«، همان »كليت زنده و ملموس آن«زبان در ). 67: 1382(وبستر، 
نشدني، يكتا و محصول فرآيندي اثر كالمي، كليتي تكرار«يابد. گفتار منفرد نمود مي 8گفتارهاي

: 1377(تودروف، » دهدشناختي تنها يكي از اجزاي آن را تشكيل ميزبان تكويني است كه مادة
عنـوان   اش كـه از آن بـه  هـاي اجتمـاعي  بينـي و ويژگـي  )؛ بنابراين، گفتار با تمام جهان59 -58
شناختي، درقالـب  هاي واژههاي معناشناختي و گزينششود، با انتقالتعبير مي» اجتماعيزبان«

: 1390شـود (بـاختين،   شناختي، زباني واحد قلمـداد مـي   ه از ديدگاه زبانيابد كزباني تجلي مي
429.(  

ها وجـود دارد و بـراي   شماري كه در همة زبانهاي كالمي بيبراي توصيف اليه«باختين 
را ابـداع   9»چنـدزباني «، اصطالح »ها بر عملكرد معنا در گفتههاي تسلط اين اليهتوصيف شيوه
ي متفاوتي »هازبان«رسميت شناختن معناي به). وي چندزباني را به103: 1388كرد (مكاريك، 

وجود  هاي طبقاتي و ادبي مختلف و...هاي اجتماعي، صنفي و جنبشدرنظر گرفت كه در گروه
دانست كه دو دسته نيروي مركزگرا و اي مي). وي زبان را شبكه115: 1996(تودوروف، دارد 

حاصـل تقويـت نيروهـاي مركزگريـز در     » چنـدزباني «ارند. مركزگريز همواره در آن فعاليت د
هـاي اجتمـاعي و ايـدئولوژيك در زبـان     كالم و درنتيجه، مكالمة ميان انواع گفتارهـا و ديـدگاه  

 ).35: 1377؛ سلدون، 90: 1383است (باختين، 

  
  10. گفتمان دوصدايي2-3

معنـي   ، بـه »چنـدزباني «توانيم بگوييم كـه  درباب ذكر مشخصة گفتمان چندزباني در رمان، مي
هاي اجتماعي و ايدئولوژيك تنوع صداهاي اجتماعي، در بازتاب جدال اجتماعي ناشي از تفاوت

شـود. چنـدزباني در رمـان،    ، به گفتمان دوصدايي منجر مي) 315: 2009، هنية(واقعيت زندگي 
ات مترادف گفتمان ديگـري در زبـان ديگـري اسـت كـه عملكـرد آن در بازتـاب ديگرگـون نيـ         

، در شـده شكلي تحريف ).  گفتار شخص ديگري، به125: 1383يابد (باختين، نويسنده تجلي مي
خـورد كـه   در گفتمان رمان رقم مي 11اي درونيگيرد و مكالمهخدمت مقاصد نويسنده قرار مي

: 1390شناختي (سخنگو و نويسنده) تعلق دارد (باختين، زمان به دو گوينده و دو نيت زبان هم
در همين راستا و در مطلعة آثار زنان، برخي منتقدان حوزة نقـد   ).140: 1377تودروف،  ؛421

 
7discourse 
8 utterance 
9 Heteroglossiaاصطالح مورد نظر باختين   دي)، دگراست؛ مانند: چندزبان، به اشكال مختلفي به زبان فارسي ترجمه شده ترجمه مهاجر از كتاب مكاريك)، چندواژگاني(مقدا است.ها از اصطالح چندزباني بهره بردهاز كتاب باختين)، چندزباني(ترجمه كريمي از كتاب تودروف و ترجمه آذين از كتاب باختين). نگارنده در ميان اين ترجمهآوايي(ترجمه كتاب گراهام آلن)، دگرمفهومي(ترجمه پور آذر گونگي(  
10Double- voiced  
11 Interior dialogue 
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اسـت كـه   » گفتمـان دوصـدايي  «نوشتار زنانه، نـوعي   اند كهادبي فمنيستي، به اين باور رسيده
دهـد   سلطه را نشـان مـي  زبانان و نيز افراد صاحبهمواره ميراث اجتماعي، ادبي و فرهنگي بي

يــا نقــد  13زنانــهنقــد «، در رويكــرد 12هــا، چــون شــوالتر برخــي فمنيســت ).227: 1385(آلــن، 
اي و رســميت شــناختن سرشــت مكالمــه(اســاس روش كــار ايــن مقالــه)، بــا بــه 14»محــور زن

نشين شـدة ديگـر،   هاي حاشيههمراه گروهدوصدايي گفتمان رمان، معتقدند كه نوشتار زنان به
 گذارند.امكانات گفتماني را به نمايش مياي از از طريق گفتمان دوصدايي، آميزه

  
  در رمان» چندزباني«. تجليات 3-3

نظر باختين ذكر كرديم، در اينجا الزم است مورد» چندزباني«با توجه به آنچه در تبيين مفهوم 
در رمان را نيز شرح دهـيم. بـه بـاور    » چندزباني«كارگيري و سازماندهي كه سطوح اصلي به
در گفتمان رمان، در سه سطح عمـدة زيـر قابـل مالحظـه اسـت      » دزبانيچن«باختين، كاربست 

  ):124: 1383باختين، ؛ 84: 1987باختين، (
دار اين ها عهدهدر سطح روايتي كه منشأ آن نويسنده نيست (راوي يا يكي از شخصيت .1

 وظيفة مهم شده است)؛

  ؛15هاي مهم داستانها و حوزة شخصيتدر سطح گفتمان .2
 .16الحاقي و افزودني در سطح انواع .3

هـاي اجتمـاعي و   وگومند ميـان صـداي نويسـنده بـا انـواع گفتارهـا و ديـدگاه        تعامل گفت
ها و انواع ادبي و غيرادبي، بـه ايجـاد  گفتمـان    ايدئولوژيك موجود در صداي راوي، شخصيت

 دهد. نويسندگان زن بر اين باورنـد كـه بـا   را شكل مي» چندزباني«شود و  دوصدايي منجر مي
انتقال معناي خاصي از تجربة زنانه به خواننده و با مشاركت در تعريـف و تصـوير جنسـيت    

شـود   مـي  17كنند كه موجب تثبيـت ادبيـات زنانـه   خود، جهاني زنانه در آثار ادبي خود خلق مي
)؛ بنـابراين، ميـان صـداي نويسـندة زن و انـواع صـداهاي ديگـري در        218: 1391(نيكوبخت، 

 خورد.رقم مي» چندزباني«شود و دنيايي اي ايجاد مي مل مكالمهساختار داستان، تعا

وگومنــد در ســطوح مختلــف رمــان، توســط  معنــاي تعامــل گفــت ، بــه»چنــدزباني«نظريــة 
نظران ديگر گسترش يافته است كه خود، صحت بينش باختين در ايـن حـوزه را تأييـد     صاحب

 
12 showalter  
13 Gy no criticism  
14 13گويد (داد،ن زنان سخن ميهاي زنانة اثر و نيز جايگاه صدا و زبا، با بررسي ادبيات زنان (در مقام نويسنده) و در تبيين خصوصيات نوشتار زنانه، از جنبه»محور) نقد زنانه(يا نقد زن«پردازد؛ رويكرد فمنيستي كه به بررسي نقش زنان در محور شخصيت خلق شده(چهره ارائه شده از زن)، در آثار نويسندگان مي، در نقد ادبي »هاي زنجلوه«در كنار رويكرد   83 :48 ).8: 1389؛ شريفي،6  
15Character’s zo nes 
16 em bedded genres 
17 Fem ale Literature 
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ر اجتمـاعي و پيونـد زبـان و    كند. توجه بـه همبسـتگي بـين سـاختارهاي زبـاني و سـاختا      مي
شناسي زبـان و  گرا و جامعهشناسي نقشهاي مهمي در حوزة زبان جنسيت، به انجام پژوهش

وگومندي  ). همچنين، گفت115 -114: 1392شناسي اجتماعي منجر شده است (روشنفكر،  زبان
تين و تلفيـق  دربارة نظريـات بـاخ   18ميان زبان انواع الحاقي و زبان رمان، با مطالعات كريستوا

  شود.بررسي مي 19»بينامتنيت«شناسي سوسور، امروزه تحت عنوان آن با نظريات زبان
  
  )كنمها را من خاموش ميچراغدر رمان  »چندزباني«. بخش تطبيقي (تجليات 4

اي از داسـتان را ارائـه   منظور اثربخشي بيشتر، قبل از ورود به بخش تطبيـق، خالصـه   ابتدا، به
 كنيم.مي

شود، روايت زندگي روزمرة  صورت اول شخص روايت مي ن كه از زبان كالريس بهداستا
كالريس در كنار دختران دوقلو و پسر نوجوانش آرمن، همسرش آرتوش، مـادر و خـواهرش   

هاي اطرافيان آليس، دوستانشان نينا و گارنيك و خانوادة سيمونيان است. كالريس از صحبت
ند. او خسته از روزمرگي، براثر آشنايي با اميل سـيمونيان،  و برنامة روزانه خود روايت مي ك

دچار نوعي تحول مي شود و به تصور اينكه نوعي رابطة عاطفي ميانشان برقرار شده اسـت،  
هـايش باشـد؛ امـا هرگـز تعهـد را زيـر پـا        گيرد كه كمي بـه فكـر خـود و خواسـته    تصميم مي

دهد، باز هم آرامش را در كانون خـانواده   يگذارد و با همة ماجراهايي كه در داستان رخ م نمي
كنـد   مـي  شود و سـعي يابد. او از خانم نوراللهي كه فعال حوزة حقوق زنان است، متأثر ميمي

  هاي خود آشتي برقرار كند.ها و خواستهبين مسئوليت
هاي زنانه اسـت. نويسـنده در   عنوان نوشتاري زنانه، بازتابندة زبان و دغدغهاين رمان، به

الش براي بازنمايي ديگرگون مقاصدش، صداهاي اجتمـاعي را بنـابر اسـلوب و هـدف خـود      ت
  بخشد.گيرد و به اين ناهمگوني زباني، نظام ميكار مي به

  
  . چندزباني در گسترة روايت 1-4

هـاي روايتـي ديگـر در زبـان     كارگيري زبانمنظور از چندزباني در رمان، در محور روايت، به
كـه   عنوان نويسندة فرضي)، هنگامي ت؛ به اين ترتيب كه گاه وجود راوي (بهروايت داستان اس

 
18 keris tiva  
19 Intertextuality  
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شـود، بـراي    گـذاري مـي  دهندة نگرشي ويژه از جهان و رويدادها يا عامـل ارزش عامل بازتاب
صورت، چنـدزباني حاصـل پيونـد زبـان      گيرد كه در اينبه خود مي» ديگري«نويسنده، وجهة 

ان (نويسنده) اسـت. گـاه نيـز چنـدزباني از طريـق اشـكال       راوي (نويسندة فرضي) و زبان رم
شـوند  شود كـه بازتـاب ديگرگـون نيـت نويسـنده محسـوب مـي       متنوع حكايت، وارد رمان مي

 ).116: 1383(باختين، 

يابيم  ، درميكنمها را من خاموش ميچراغدر مطالعة چندزباني در سطح روايت، در رمان  
شخصـيت اصـلي داسـتان: كالريـس) بـا زاويـة ديـد اول        كه روايت داستان از زبان يـك زن ( 

انـداز  شخص بيان شده است. چنانكه فاولر معتقد است، اگر زاوية ديد، اول شخص و از چشـم 
)؛ بنـابراين،  104: 1390دروني باشد، بين نويسنده و راوي رابطة مستقيم وجود دارد (فـاولر،  

ي نويسـندة زن (پيـرزاد) اسـت؛ چنانكـه     توانيم بگوييم كه راوي داسـتان آينـة افكـار و آرا   مي
هايي همچون زن بودن، ارمني بودن، مادر بودن و زندگي در آبـادان، در هـر دو ديـده     ويژگي

رود؛ بلكـه همسـو بـا     شـمار نمـي   شود. زبان راوي، زبان ديگري درمقابل زبان نويسنده به مي
ادبيـات كـه او را ديگـري     عنوان ذات فاعل در دنياي مردسـاالر  زبان نويسنده است و زن را به

  تا قلمرو انحصاري مردان در نوشتار را بشكند.كند  مي دانسته و به حاشيه رانده است، وارد
نظرات زنانـة نويسـنده و مـأمور ايجـاد دنيـاي زنانـه در       راوي زن داستان، روايتگر نقطه 

وسـايل آشـپزي   رمان است. بسامد باالي واژگان دال بر جزئيات، از ادوات خانه و آشپزخانه، 
ها به سـبك و لحـن زنانـه، فضـايي زنانـه در      و لباس و ... و نيز توصيف همة حاالت و صحنه

شـود   اي ساطع مـي كند. اين فضا با ورود زن به عالم نويسندگي از قلم زنانهداستان ايجاد مي
ابـل  اي در داستان و نوشتار توجه دارد كه از تجربيات ويژة جنسيتي درمق كه به تكوين سازه

هاي زن دربرابر قلت مردان، پرداختن نوشتار مردساالر برآمده است. همچنين تعدد شخصيت
هـاي مردانـه (جنـگ و    هاي زنانه (مسائل عـاطفي: ازدواج، حسـادت) و گريـز از كـنش    به كنش

سياست) و مواردي از اين دست، ساختار داستان را با داسـتان مـردان متفـاوت كـرده اسـت      
  ).11: 1391(دسپ، 

تنها در  حال، روايتي دوگانه است. زن نهعين (من زنانه) و در » من«روايت داستان، روايت 
بـرد. بـدين ترتيـب،    سـر مـي   گويد، بلكه در جدال دروني با خـود بـه  تعامل با ديگران سخن مي

داستان با كاربرد وجه خبري در رتبة اول و سپس وجه پرسشـي در رتبـة دوم، در سـاختار    
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پـردازد و سـپس   بتدا به گزارشگري و بيان حوادث و رخـدادهاي بينـافردي مـي   زباني رمان، ا
 20»ور«).  دو 72: 1388نـژاد،   بخشد (پهلوانعنوان ذهني نقاد صورت مي شخصيت راوي را به

هـا يـاد شـده اسـت (ور ايرادگيـر، ور مهربـان و ...)،        ذهن راوي كه بـه تعـابير مختلـف از آن   
هـاي متفـاوتي از يـك رفتـار و يـا      دال دارند و به حكايـت درمورد موضوعات مختلف با هم ج

دادن ذهـن نقـاد روايتگـر، دو روايـت از يـك       پردازنـد. ايـن جـدال ضـمن نشـان     گفتار فرد مي
دهندة دوگانگي شخصيت زن دربـاب  تواند نشاندهد كه در بعضي موارد ميموضوع ارائه مي

شد؛ زيرا زنان بنـابر فرهنـگ اجتمـاع و    موضع او نسبت به تمايالت خود و انتظارات اجتماع با
هاي خود را متناسب با انتظار جامعـه و فرهنـگ برآمـده از آن    نگاه جنسيتي، همواره خواست

طلبنـد. بـراي نمونـه،    حالي كه در درون خود گاهي رفتـار نقـيض آن را مـي   دهند؛ دربروز مي
خواهنـد بـا هـم    اميـل، مـي  مند است و طي قراري به درخواست نوعي به اميل عالقه كالريس به

دليل تعهـدات خـانواده و نگـاه اجتمـاع      صحبت كنند. وي در برخورد با اين قضيه، از سويي به
نگران است و ازسوي ديگر به خواست دلش مشتاق؛ بنابراين، ورهاي ذهن او به جدال بـا هـم   

  پردازند: مي
ه نپرسـم چـرا داري   كنـي كـ   براي اين به آقا مرتضي فكـر مـي  «ور ايرادگير پوزخند زد.  -

خواهد بگويد؟ اگر گفـت چـه    شانه را گذاشتم روي ميز آرايش. چه مي...» زني؟ چرا  ماتيك مي
: 1380(پيـرزاد، » هاي خـوب بگو دوست هستيم. دوست«بگويم؟ [...] ور مهربان راهنمايي كرد. 

234.(  
ن روايـت  روايت راوي، حكايت رفتار، افكار، گفتـار و عواطـف و ذهنيـات زنانـه اسـت. ايـ      

هاي داستاني بـا مواضـع اجتمـاعي و ايـدئولوژيك     هاي ديگر ازسوي شخصيتدركنار روايت
گيـري حكايـت اصـلي داسـتان و بازنمـايي حكايـت نويسـندة حقيقـي منجـر          متفاوت، به شكل

  شود؛ چنانكه باختين معتقد است: مي
بـان وي، بلكـه از طريـق    تنها از خـالل گفتمـان راوي و ز   طور كلي، نويسنده ديدگاه خود را نه به

بخشـد؛ از ايـن رو، مـا بـا دو داسـتان مـواجهيم:        موضوع خود داستان نيز  تجسم و تحقق مـي 
 پـردازد كـه راوي روايـت   اي كه بـه روايـت همـان چيـزي مـي     داستان راوي و داستان نويسنده

نچـه روايـت   كند. راوي، ديدگاه راوي و هر آبر اين، به خود راوي نيز استناد مي و عالوهكند  مي
  ).  408: 1390گيرد (باختين، كند، همگي در حوزة ديدگاه نويسنده جاي مي مي

 
20 است.لفظي عاميانه به معناي جنبه ، طرف و جانب؛ اصطالحي است كه در داستان به كرّات مورد استفاده قرار گرفته» ور«   
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هاي مختلف داستان با صدا و زبان خود در چارچوب ذهن راوي حضور دارنـد  شخصيت
و روايتگر ديدگاه زنانة ديگري، نسبت به ديدگاه راوي هسـتند؛ مـثالً مـادر كالريـس اطالعـات      

 و شخصـيت او را از زوايـة ديـد خـود ارزيـابي     كنـد   مـي  ان را بيانخود دربارة خانم سيموني
-182(همـان:  كنـد   مـي  ) و خانم سيمونيان نيز از خود روايت160-159: 1380(پيرزاد،كند  مي

دهنـد.   ها در داخل روايت راوي، موضوع اصلي داسـتان را شـكل مـي    ). تمامي اين روايت183
تـوانم خـودم   م از خويشتن خويش آگاه باشم، نمـي توانمن نمي«گويد  طور كه باختين مي همان

وگـويي بـا    )، زن در نقد خود و در تعامل گفـت 101: 1380احمدي، » (باشم، مگر از راه ديگري
سـمت بازيـابي هويـت     شود و بـه هاي ديگر داستان، از ماهيت وجودي خود آگاه ميشخصيت
هـا   ة رمان، بيان مسائل، دغدغـه مايكند؛ بنابراين، حكايت اصلي و دروناش حركت مياجتماعي

) است. عنوان داستان نيز در راستاي ايـن هـدف،   98: 1390زاده،  و نيازهاي عاطفي زن (حميد
: 1390فتـوحي،  پـذيري او در خـانواده اسـت (   از نقش اجتماعي زن و مسـئوليت » اياستعاره«

عنـوان يـك    ا بـه هاي مطرح در داستان، زن ر). درنظر داشتن حكايت راوي و ساير حكايت409
اي بـا هـم، زبـان زنانـة     كنـد. زنـان در تعامـل مكالمـه    عنوان فاعل سخنگو مطرح مي و به» من«

دهنـد و نويسـنده از خـالل آميـزش انـواع      ديگري را بـه نسـبت زبـان زنانـة راوي شـكل مـي      
  دهد. ها، زنانة برتر و هويت مطلوب را شكل مي نمايي آنهاي زنان و گاه در نقيضه گفتمان
  

  21هاي داستانگفتمان شخصيت حوزة. 2-4
فـرد او از جهـان اسـت. هـر      بـه  گفتار يا سخن هـر شخصـيت، بازنمـايي ايـدئولوژي منحصـر     

حال، با و در عين كند  مي ها و تأكيدهايي را اعمالها و داوريشخصيت در سخن خود، ديدگاه
؛ بنـابراين،  آوردآميـزد و قلمـروي خـاص بـراي خـود فـراهم مـي       خودي درهـم مـي  نيات غير

توانيم بگوييم كه قلمرو شخصيت عبارت است از دامنة كنش آواي شخصيت؛ آوايي كه بـه   مي
اش اي كـه احاطـه  مايـة گفتـار نويسـنده   آميزد و بر جـان ميانحاي مختلف با آواي نويسنده در

). گفتمــان رمــان، 432، 410: 1390؛ بــاختين، 143: 1377گــذارد (تــودروف، كــرده تــأثير مــي
شوند، متناسـب  نوعي با ديدگاهي كه از آن روايت مي ها است كه بهشي از زبان شخصيتآميز

هـاي جديـد در حـوزة شخصـيت داسـتان قـرار دارد كـه        هستند. اين امر در پيونـد بـا نظريـه   
دانند كه قبل از هـر چيـز در زبـان خـود     ها را بيش از هر چيز، وجودهايي زباني ميشخصيت

 
21Character’s zo nes 
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هـا براسـاس اهميـت حضـور در     ).  قلمرو زباني شخصـيت 81: 1998يابند (مرتاض، تجلي مي
 صورت زير قابل مالحظه است: داستان، به

 
  . حوزة شخصيت اصلي داستان (كالريس)1-2-4

، به اندازة كل اثر و ذهن او، دريچة روايت داستان است. حـوزة گفتـار   »كالريس«حوزة زباني 
نگـر و معطـوف    دار، جزئـي  لف همانند زنان خانهاش، ساده، بي تكاو برآمده از نوع بينش زنانه

به حدود خانه، در تعامل مؤثر بـا افـراد خـانواده، عاميانـه، سـاده و ازنظـر مـادري، نگـران و         
توجـه  گر است. با اينكه اهل كتاب و ترجمة متون است، به اين بعد شخصيتي خـود كـم  ميانجي

نگ مردانه و ادبيات برآمده از آن مورد هاي سادة زنانه كه كمتر در فرهاست؛ بنابراين، دغدغه
دهـد. نويسـنده بـا ورود بـه     )، قلمرو سخن او را تشكيل مي230: 1391توجه است (نيكوبخت، 

است تا قلمرو بيـنش درونـي وي بـا    ذهن اين شخصيت، گفتار دروني او را نيز بازنمايي كرده
بينـي و ادراك  نـوع جهـان  هـاي گفتـار بيرونـي و درونـي برآمـده از      نمايش تضاد و يا تناقض

 اش، به ايجاد چندزباني در رمان كمك كند.دروني

  
  هاي فرعي (زنانه). حوزة شخصيت2-2-4

است. مادر كالريس، آلـيس  فرعي ارائه شده  22هايهاي متنوعي از شخصيتدر داستان، نمونه
ج دربـارة  هاي رايـ (خواهركالريس) و نينا (دوست كالريس) برخي از افرادي هستند كه كليشه

دهند. نوع بينش زنانة اين افراد، مستقيماً با صداي  زنان در نظام مردساالر اجتماع را نشان مي
آفرينـد، بيشـتر   اي كه نويسـنده مـي  شود و با توجه به زمينهخود از زاوية ذهن راوي بيان مي

  مورد انتقاد هستند.
اي ندارنـد و بـه   دغدغـه مادر از زناني است كه جـز پـرداختن بـه امـور خانـه و خـانواده       

هاي اجتماعي توجه دارند. لزوم توجه كامل زن بـه نظافـت و امـور منـزل، پرهيـز او از       كليشه
هـا  داري زنانه، ازجملـة ايـن كليشـه   ورود به دنياي سياست و عدم ورود مردان به دنياي خانه

هـاي جنسـيتي را   كـالم روند. نويسنده در قلمرو گفتار مادر (گويش عاميانه)، تكيـه  شمار مي به
هاي اجتماعي، در سخن تحقيرآميـز مـادر دربـارة خـدمتكار     وارد كرده است. اهميت به تفاوت

 كالريس قابل توجه است:

 
22 21-197: 1364شوند.(ر.ك. مير صادقي، تري توصيف و تشريح ميهايي با جزئيات مفصلجانبه، شخصيتهاي همهدهندةمفاهيم خاصي هستند؛ شخصيت، حاصل اعمال و گفتارشان ،نشانهاي نماديناي از مردم هستند؛ شخصيتكنندة گروه يا طبقههاي نوعي، مشخصها هستند؛ شخصيتهاي تكراري و آشنا در همة داستانهاي قراردادي كه شخصيتاند؛ شخصيتهاي اجتماعهاي قالبي كه نماهايي از شخصيتشان در داستان چند قسمند: شخصيتشخصيت ها بر اساس نقش  1(  
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تـا و  بـه هـاي تـا  آره يوما. چه اسمي! صد بار گفتم توي خانه راهش نده [...] با آن دندان -
  ).28: 1380پيرزاد، خالكوبي صورت [...] (
عيـار از   طبقات اجتماعي و فاصلة ميان زنان و مردان كه بازنمايي تمام توجه مادر به حفظ

ــابر ديــدگاه گفتمــاني   شــكلي  ، بــه24راوي 23فرهنــگ نظــام مردســاالر اســت، در بافــت اثــر، بن
  گيرد.و يا طنزگونه مورد نقد قرار مي 25گون نقيضه
مهمـاني و بـه    مند بههاي زنانه است؛ پرحرف، ساده، عالقهشخصيت قالبي از كليشه» نينا«

هـاي  كـالم اش، عاميانه و آكنده از تكيـه درآوردن افراد. گفتار او متناسب با بينش زنانه ازدواج
 جنسيتي است:

شـام چـي درسـت    راسـتي، اگـر گفتيـد    «رفت بيرون، به مادر گفـت  از اتاق كه داشت مي -
غـش خنديـد.   غـش و » ، نـه؟ دار شدم. وقت شـوهرم شـده   كلي خانهبينيد؟ . ميكردم؟ لوبيا پلو

  ).210:همان(
طنـز كشـيدن ايـن تفكـر جنسـيتي، بـه        توجهي او به نظافت و امور منزل و درنتيجه، بهبي 

هاي اجتماعي و فرهنگي را نشـان دهـد و در   است كه تناقضات اين آموزه نويسنده كمك كرده
  معرض نقد قرار دهد.

ام جامعـة مردسـاالر را   (خواهر كالريس)، خصيصـة گفتمـان زنانـه در نظـ    » آليس«گفتار 
اي، برآمـده از انفعـاالت ذاتـي و    دهد؛ نظامي كه گفتمان زنانه را سطح پايين، حاشـيه نشان مي

خواند. صفاتي چون پرحرفي، فضولي، حسـادت، فخرفروشـي و   اهميت ميمتمركز بر امور بي
فتـاري  شود و به ايـن ترتيـب، گ  ظاهرسازي براي جلب توجه مردان، در سخن او بازنمايي مي

شود. گويش عاميانة او كـه بيشـتر   اي برساخته از فرهنگ جنسيتي وارد زبان رمان ميحاشيه
هاي مستقيم وي و هم  متناسب با صفاتش و آكنده از الفاظ پست (فحش) است، هم در صحبت

 شود:  هاي راوي، ديده ميدر توصيف

بـه مـردم   ثـل آب خـوردن   شـناختم م به آليس نگاه كردم [...] از وقتي كه خواهرم را مي -
حكـم صـادر   و  كـرد مـي ترين جزئيات زنـدگي همـه اظهـارنظر     مورد كوچكو در زدتهمت مي

حـس كـردم   » ويولـت؟  طفلـك «و » ما مربوط نيسـت به » «؟به مردم تهمت نزن«كرد و حاال  مي
  ).287: 1380پيرزاد، يوپ را خيلي دوست دارم (

كند. نويسـنده  ، گفتماني دوصدايي ايجاد ميگون كالم آليس در كالم راويبازنمايي نقيضه
 

23 ِDiscour sal po int of view     
24 20سازد(كرديروشن ميكند مفهوم و يا لحن خاص سخنها ها را در آن ارائه ميگيرد و بنا بر بستري كه سخنميبررا درها ديدگاه گفتمان(سخن) راوي، در واقع گفتمان راوي است كه ساير سخن  06 :15 8.(  
25 ك(الفت با هم ميشناختي به مخگو، دو نيت معناشناختي و زباننقيضه، آميزه زباني است مبتني بر منطق گفتگويي عامدانه در يك سخن، كه در بطن آن سخن، دو فاعل سخن  13پردازند(مكاري 88(13 13؛ قاسمي پور(1 88،(13 3.(  
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گيري مخـالف، گفتـار جنسـيتي و    دهد، با جهتدر گفتمان راوي، گفتار ويژة آليس را شكل مي
دهد و سپس با تأكيد بر ازدواج (نقطة تحول آليس)، بـه بعـد   تفكر آليس را مورد انتقاد قرار مي
  كند.عاطفي و انساني زنانه توجه مي

هـاي پدرسـاالرانة   هـا و سـنت  (همساية كالريس)، از زنـان پيـرو سـبك   » سيمونيان«خانم 
اجتماع است. اين شخصيت در حوزة گفتار خاص، رسمي و پرطمطـراق، بازتابنـدة نـوع تفكـر     

  گيرد: مردانه است كه البته در بستر ديدگاه گفتمان راوي، مورد انتقاد قرار مي
 از اين چاتني كافي نيستگر تندي خورش ا«خانم سيمونيان [...] به آرتوش تعارف كرد.  -

» از اين چاتني رويش بريزيـد «گفتم داد. من بودم مي آرتوش [...] فقط سر تكان.» استفاده كنيد
  ).5...] (همان: [

بنـدي  نوع خاص گفتار او، براي نشان دادن تمايز گويش برآمده از نوع نگاهش، عامـل رده 
هاي زن، مورد نقـد  تمان وي در گفتار همة شخصيتزبان و ورود چندزباني به رمان است. گف

هاي اجتماعي هستند نيز نوع گفتمان او گيرد. حتي زناني كه تابع كليشهنمايي قرار ميو نقيضه
) و ... از او يـاد  26(همـان:  » الميـرا سـرخور  «تابند و با تعابيري تحقيرآميز، همچـون  را برنمي

هـاي  تابنـد؛ مـثالً در گفتمـان دوصـدايي اميـل (بخـش      نمـي كنند. مردان نيز گفتـار او را بـر  مي
  شود:شده)، نقيضه بازنمايي مي مشخص

عقلـم  . فكـر مـي كنـد    كنماشتباه ميكند  مي مادرم با هيچ كارم موافق نيست. هميشه فكر -
  ).254...] (همان: رسد [ نمي

ه او خصيصة مردانة گفتار خانم سيمونيان و تظاهر به محوريت عقـل، بـا خصيصـة زنانـ    
، جلـوة متناقضـي از او بـروز    »زنـد لفظ قلـم حـرف نمـي   «تناقض دارد و وقتي به تعبير راوي 

  كند. مي
دنبال گفتمان احياكنندة حقوق زنان است. سخنان و  خانم نوراللهي از فعاالن اجتماعي و به

  اجتماعي زنان است: -مكالمات او بر محور حقوق سياسي
ــد از  - ــت. از ســع  انجمــنبع ــراي ي زنخودشــان گف ــا ب ــاي  از كــالس گــرفتن حــق رأي.ه ه
زد و  ش آشنا نيست. حاال كه راحت حـرف مـي  حقوقو حق به  زن ايرانيي. از اينكه وادآموزس

كـنم و  نشست. گفتم چـي فكـر مـي    هايش به دل ميبرد، حرف كار نمي هاي قلمبه سلمبه بهكلمه
 مهمـي يا بلد نيسـتم يـا حـرف     كنندوقت سخنراني اگر ادبي حرف نزنم، مردم فكر مي«خنديد. 
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  ).194: 1380پيرزاد،زنم (نمي
دادن نوع بينش و تفكر خـود، مجبـور اسـت لحـن جـدي و      خانم نوراللهي براي مهم نشان 

اصطالحات برساخته از نظام مردساالر را ويژگي گفتمان رسمي خود قرار دهـد. ايـن كـار از    
انـه حكايـت دارد. در نمونـة بـاال، ابتـدا      بودن گفتمان ساده و راحت زنبودن و ديگري حاشيه 

 مسـتقيم، صـداي او را روايـت   طـور غيـر   اي و بـه شكلي مكالمـه  راوي در گفتمان دوصدايي به
كند. هرچند و بعد از توضيح لحن وي، جايگاه گفتمان وي در نظر عموم را توصيف ميكند  مي

نانه (سخن از نوع غـذا و  اين شخصيت مجبور به تغيير لحن اسلوب گفتار است، گفتار سادة ز
 نوع لباس و عواطف) را نيز دارد.

  
  هاي فرعي (مردانه). حوزة شخصيت3-2-4

 هاي مردانه را درتقابـل بـا زنـان قـرار نـداده     نويسندة داستان در تأكيد بر خانواده، شخصيت
است. مردان همسـو و دوسـتدار همسـران و فرزنـدان خـود هسـتند و گفتمـان عـاطفي آنـان          

كند؛ اما آرتوش (همسـر  است. گارنيك (همسر نينا) مستقيماً ابراز احساسات ميشده  بازنمايي
كند. دركنـار    مستقيم احساساتش را بيان ميطور غير تر دارد، به كالريس) كه شخصيتي مردانه

كند، نگرش و ايدئولوژي مردانة اي با گفتمان زنانه بروز ميگفتمان مردان كه در تعامل مكالمه
شود. توجه بـه سياسـت در    ها ديده ميه از نظام مردساالر، بيشتر در قلمرو گفتار آنبرساخت

» يـوپ «گـرا و صـحبت از مقـوالت تـاريخي در كـالم       ملي» گارنيك«گرا و چپ» آرتوش«كالم 
هـاي سياسـي، اجتمـاعي، تـاريخي و ... كـه      (نامزد آليس) مشهود است. گفتار آنـان در زمينـه  

و » كالريـس «گـردد.  شود و نقض مـي  م زنانة اثر، به بازي گرفته ميبسيار جدي است، در نظا
  گيرد:تمسخر مي بازي آنان را بهسياسي» نينا«مادر مخالف هستند و 

مردهـا  «غش خنديد، [...] غش[...]» گويند مي مزخرف شنوي جفتشاناز من مي«نينا گفت  -
  ).22(همان:  »مرد مرد نيستند. اگر از سياست حرف نزنندكنند فكر مي

هاي مردانه، گفتاري بسيار نزديـك  (پسر خانم سيمونيان)، برخالف ساير شخصيت» اميل«
كاري، دوخت پرده و ...، گفتار او را متفاوت كرده  به گفتمان زنانه دارد. صحبت از آشپزي، گل

  است:
هـا  ايسـم كدام از اين  وقت از سياست خوشم نيامده. از هيچ هيچ«حلب را از دستم گرفت.  -
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بخوانم. دنيـا اگـر قـرار     كتابها دوست دارم  . عوض اين حرفآورمسر درنمي ها هم و مسلك
» نيست، هـا؟ تـو چـي فكـر مـي كنـي؟       بازيسياستاست بهتر شود، كه من يكي شك دارم، با 

 درست كـرديم. از  ساالد سرخ كرديم و زمينيسيباي زدم. با هم جاي جواب لبخند احمقانه به
  ).111: 1380پيرزاد، مختلف و ... ( هايادويهدي گفت و از هن غذاهاي

هاي معروف است، هم در كالم مستقيم او متجلي اسـت و هـم   گفتار اميل كه خالف كليشه
عنـوان زنـي برسـاخته از فرهنـگ      در گفتمان دوصدايي راوي. او هـم مـورد انتقـاد مـادر، بـه     

هـاي ايـن نظـام. در    ن مرد مقيد به كليشـه عنوا ، به»آرتوش«مردساالر، است و هم مورد انتقاد 
و » ديگـري «اسـت و زن  بـوده  » مـن «ديدگاه نقد فمنيستي، مـرد در نظـام مردسـاالر همـواره     

متوجـه  » كالريـس «شود كه ). تعامل با اميل باعث مي 486: 1383است (داد،  حاشيه تلقي شده
سـوي بازيـافتن هويـت     بـه  مردانه است، بشود و» من«خود كه مشابه با اين نوع » من«حقيقت 

خود پيش برود؛ هرچند اميل برخاسته از نظـام مردانـه هـم نهايتـاً عواطـف كالريـس را درك       
 كند.نمي

  
  اي) هاي فرعي (حاشيه. حوزة گفتار ساير شخصيت4-2-4

سن وجود دارد كه حضورشان بـه ايجـاد تنـوع و نـاهمگوني     ر داستان، چندين شخصيت كمد
عنوان فرزندان  نوجوان، به» آرمن«است. در اين ميان، دوقلوها و رده زباني در داستان كمك ك

هـا برآمـده از بيـنش كودكانـه،     ، بيشترين حضور زباني را در رمان دارند. گفتار آن»كالريس«
  زودباور و عيني است:

  زدند [...]آرمينه و آرسينه طبق معمول يكي در ميان حرف مي -
  »لندن هم رفته«
  »هم رفته ككلته«

  ).12 :1380پيرزاد، » (خدا، كلكته خنگككلته نه، «آرمن زد زير خنده. 
نويسنده با بازنمايي مستقيم تعابير، جمالت كوتاه و الفاظ نادرست كودكان، تشابيه سـاده  

طلبانـه و ايرادگيـر متناسـب بـا سـن       و عيني كودكانه يا جمالتـي برآمـده از گفتمـان اسـتقالل    
  ني رمان را تقويت كرده است.نوجوان، ناهمگوني و تنوع زبا

اي طراحي شده است كه تقريبـاً همـة افـراد، از اعضـاي     گونه شخصيت راوي (كالريس) به
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راحتي (هرچند درحد چند پاراگراف) با او حـرف   كار محله و خدمتكار و...، بهخانواده تا كاسب
فرهنگـي افـراد   آيـد كـه ديـدگاه فكـري و      زنند؛ درنتيجه، در داستان اين فرصت فـراهم مـي   مي

انـد، در فضـاي    هايي كه كمتر فرصت ابراز داشته ها بازنمايي شود و زبان مختلف، در زبان آن
  شوند:داستان تعبيرگر 

و [...] به گمـانش مـادر    گز كردن ها و كنار شط تا شب بازار كويتي صب«قول آشخن  به -
  ).54: 1380پيرزاد، » (چينماسكناس از درخت ميبدبختش كه من باشم 

شـود، بـه زنـي عـامي (آشـخن خـدمتكار)       گفتاري (بخش داخل گيومه) كه مستقيم روايت مـي  
درآوردن زحمـت دارد، سـخني متفـاوت     متعلق است كه با بازنمايي نقيضة فكر رايج اجتماع كه پول

هاي اجتماعي در كانون توجه رمـان قـرار دارد. براسـاس    بينيم كه مسئلة تنوع زبان زند. ميرقم مي
ها، طرز صحبت اصناف و طبقات مختلـف  هاي زباني، لهجهشربندي درون زبان، چندگانگي اسلوبق

)، آقـا  173شود؛ مانند گفتار آقاي عبدي راننده (همـان:  گيرد و چندزباني حاصل ميجامعه شكل مي
). گفتمـان  234) و آشـخن خـدمتكار (همـان:    242)، يوما زن عرب (همان: 20مرتضي باغبان (همان: 

ها، با توجه به سطح اجتماعي پايينشان، گفتـار عاميانـه را وارد زبـان رمـان     يك از اين شخصيتهر
  شوند.شيوة غيرمستقيم روايت مي شيوة مستقيم و گاه به كرده است كه بيشتر به

اي نيـز بـه حضـور زبـان انگليسـي در زبـان ارامنـه دارد. وي        نويسنده توجه قابل مالحظـه 
تـر  رمني (گاتا، نازوك، بارو و ...)، زبان انگليسي را نيـز بـا خطـي پررنـگ    دركنار بازنمايي لهجة ا

هـا، بـر حضـور پررنـگ فرهنـگ      و ضمن تأكيد بر آميختگي آن در زبان شخصيتكند  مي متمايز
شـكلي طنزآميـز    كه به انگليسي صـحبت كـردن، گـاه بـه    نمايد. از آنجا  بيگانه در جامعه تأكيد مي

ز نوع گويش انگليسي معلم پيانو) و گاه مستقيماً مورد نقد قـرار گرفتـه   ها ا مطرح شده (تقليد بچه
  توانيم آن را برآمده از دغدغة نويسنده در تأكيد بر هويت ملي بدانيم:است (نمونة زير)، مي

  .»بارو؟ ما كه انگليسي نيستيم. هستيم؟ بگو هلوباز گفتيد «مادر آرمينه را بغل كرد.  -
كني كه نگويد ها؟ توي آبادان كسي را پيدا ميباز گير دادي به بچه. «آليس آرسينه را بغل كرد

  ).71(همان: » پراني؟ خودت هم مدام انگليسي ميهلو
هـاي مختلـف اجتمـاعي    ها و زبـان ساختار روايت داستان با تكيه بر تنوع قلمرو شخصيت

وع و چندگانة زباني اي) و توجه به زبان فارسي، ارمني و انگليسي، ساختار متن(هرچند حاشيه
  دهد.را شكل مي
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  26. گفتمان انواع الحاقي و افزودني3-4
ها و ژانرهـاي مختلـف   به دنياي رمان، استفاده از گونه» چندزباني«هاي ورود كاريكي از ساز

ادبـي  دهد كه در پيكـرش از همـة انـواع ادبـي (شـعر و داسـتان) و غيـر       است. رمان اجازه مي
). كريستوا 122: 1383ن مذهبي و علمي و ...) استفاده شود (باختين، هاي اخالقي، متو(بررسي

و پساساختارگرايان ديگري چون روالن بارت، در مطالعات خود در اين راستا، هر مـتن را در  
شـماري از  باور آنان، هر متن يك بينامتن است كـه مراكـز بـي    پيوند با متون ديگر دريافتند. به

اي نـوين اسـت   شـيوه  ا هنر خالق اثر، تنها در بازآفريني مباحـث بـه  گيرد؛ لذ فرهنگ را دربر مي
 ).56: 1392(حيدري، 

هرچند رمان مورد پژوهش، بنابر فضا و ساختار محدود به ذهن شخصيت اصلي داستان 
ادبـي شـده اسـت، ماهيـت     در موارد كمي وارد بينامتنيت با دنيـاي سـاير انـواع  ادبـي و غيـر     

 ن متون مختلف را حفظ كرده است:وگومندش در تفاعل ميا گفت

  
  . شعر1-3-4

توجهي از داستان را در خطـاب بـا آنـان شـكل داده     نويسنده در تعامل با كودكان، بخش قابل 
: 1380(پيـرزاد،  كنـد   مـي  است. كالريس در اين تعامل، اشعار كودكانه را در زبان روايت وارد

 شود:) و از دنياي كودكانه وارد دنياي خيال و شعر مي260

آورد بيد كنار تاب و هر بيد ديگري هميشه شعر پاروناي هوانس تومانيـان را يـادم مـي    -
  كه بچگي بس خوانده بودم كمابيش حفظ بودم [...] خواندم:

  ها نواختند سنج
  ).203شاهزاده خانم زيبا و پادشاه سپيدمو نمايان شدند [...] (همان: 

، شـاعر و  27طور غيرمستقيم اشـعار تومانيـان   بهنويسنده با هدف بازنمايي زندگي ارامنه، 
و نوعي بينامتنيـت ادبـي   كند  مي نويس بزرگ ارمني را به زبان فارسي وارد گسترة اثر داستان

 زند.در زبان رمان رقم مي

 
 
  

 
26

 embended genres  
27 ان   ني ل«توما غز هشاعر  صيد اسهسرا، ق يكي از چهرهگو وحم يات ارمني در قرن  سرا،  برجسته ادب اي  وب مي» ميالدي 20و  19ه ان،محس وكاسي ود (ق 13ش 47 :34 7.(  
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  المثل عامي. ضرب2-3-4

ومي و اند، زبان سادة آنان در پيوند بـا افكـار عمـ    ها از دل جامعه برآمدهكه شخصيتآنجا از 
  شود:هاي عاميانه، در زبان رمان بازنموده ميامثال و حكمت

  ).22(همان: » خدا در و تخته را خوب جور كرده«مادر:  -
  ).105(همان: » حتما يك كالغ چهل كالغ شده«كالريس:  -
  ).123(همان: » كي تخم لق را انداخت تو دهن اين مردم«نينا:  -
  ).147(همان: » باز از كاه كوه ساختي«آرتوش:  -

زبان روايت در رابطة بينامتني، با امثال پيوند و آميختگي يافته و گفتماني دوصدايي ايجاد 
وگومند با زبان امثال ملي و بومي، براي تأييـد   ها معموالً در پيوندي گفتشده است. شخصيت

ه هرگـز بـا   طـوري كـ   برند؛ به ها بهره ميراستا با نيت معناشناختي سخن، از آنكالم خود، هم
المثـل در كـالم    كار بردن ضرب شود. بهنميها نشان داده  دادن در پرانتز، ديگربودگي آنقرار 

شود. مليت ايرانـي  هاي داستاني، به بازنمايي افكار عمومي جامعه در رمان منجر ميشخصيت
 .گرددشود و نوع افكار جامعه بيان مي و زبان و فرهنگ فارسي نيز در رمان تقويت مي

  
  . متون ديني (انجيل)3-3-4

هـا  هرچند گاه الفاظ و واژگان ديني، مانند دعا، نذر، كليسا، مريم و عيسي، بر زبـان شخصـيت  
گيرد كه كالريس براي بازيافتن شود، پيوند بينامتني با متون انجيل هنگامي شكل مي جاري مي

رود و با اميل)، به كليسا مـي اش (رابطة مخفي در دوستي نشدهآرامش خود، بعد از گناه انجام
  خواند:متون انجيل را مي

بار كي ايـن دعـا را خوانـده     اولين». اي پدر ما كه در آسماني. نام تو مقدس باد«خواندم:  -
  ).221: 1380(پيرزاد،...» [...] ملكوت تو بيايد «بودم؟ 

بـان رمـان تأكيـد    شوند تا بر ديگربودگي آن در زالفاظ انجيل در داخل پرانتز بازنمايي مي
دهنـدة اهميـت ديـن در نگـاه     شـوند و نشـان  شود. اين الفاظ در درون ذهن راوي روايـت مـي  

كنندة ديـن، در پيونـد شخصـيت اصـلي      نويسنده و اثربخشي آن در زندگي است. نقش اصالح
 گيرد.داستان شكل مي
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  . تاريخ4-3-4

ها را متناسـب  ا، الفاظ و شخصيتدادن وجهة ارمني اثر، بسياري از فضاهپيرزاد براي  نشان 
هـاي  با آن طراحي كرده است. زبان فارسي، زبـان اثـر و زبـان مكالمـات روزمـرة شخصـيت      

اي  شوند و افراد با زبان فارسي سادهوگوها مشاهده نمي ارمني اثر است. الفاظ ارمني در گفت
كنـد   مـي  سمي تعبيـر اي و ارمني ركنند كه نويسنده آن را ارمني محاورهبا يكديگر صحبت مي

اي و رسمي است. كاربست زبان فارسـي، ميـزان اهميـت ايـن زبـان       كه همان فارسي محاوره
نويسي الفاظ و واژگان ارمني، بر نوع اقليت دهد و برجستهبرآمده از هويت ايراني را نشان مي

تـاريخي نيـز   ارمني، در پيوند بينامتني اثـر بـا متـون     -كند. اين توجه به هويت ايراني تأكيد مي
دست  عام ارامنه به آوريل، يعني قتل 24بار به حادثة شود. نويسنده در داستان، چندينديده مي

و در فصـل نـوزده داسـتان نيـز بـه      كنـد   مـي  )، اشاره 24: 1386مسلمانان عثماني (عابدپور، 
معنـاي   پردازد. در اينجا، پرداختن به هويت ارمني هرگـز بـه  تشريح مراسم يادبود اين روز مي

سازي قتل ارامنه توسط مسلمانان نيسـت؛ زيـرا خـانم    نقض هويت يكپارچة ايراني و برجسته
  عنوان يك مسلمان در اين مراسم حضور دارد. نوراللهي، به

اين روز چه ربطي به اختالفـات سياسـي   «ها، بارها به آرتوش گفته بودم  بعد از آن سال -
  ).128: 1380(پيرزاد، [...]» باشي  دارد؟ [...] ارمني هم نباشي بايد متأسف

هـاي ديگـر    ذهن راوي، همسو با قصد و نيت نويسنده، به بعد انساني قضيه بيش از جنبـه 
هـاي زنانـه   توجه دارد. براساس بازتـاب ديـدگاه زنانـه در اثـر، نويسـنده بيشـتر بـه دغدغـه        

تـي زنانـه از ديـد يـك     پردازد، نه جزئيات سياسي يا تاريخي اين حادثه؛ بنابراين، فقـط رواي  مي
اي بينامتني ميان رمـان زنانـه و   ). در رابطه135 -133 شود (همان: پيرزن بازمانده تعريف مي

تاريخ، بيش از بازنمايي الفاظ و واژگان سياسي و تاريخي، جنبة عـاطفي و يـا احساسـي ايـن     
اتنگ با زبان زنانة اي تنگشود؛ به عبارت ديگر، زبان تاريخ در پيوند مكالمهقضيه بازنموده مي

  گيرد.رمان قرار مي
  
  گيري . نتيجه5

رفتـه اسـت و عناصـر     ، گفتماني زنانـه و سـاده پـيش   كنمها را من خاموش ميچراغدر رمان 
مختلف براي ايجاد يك نظام متنوع و ناهمگون زباني در سطوح مختلـف گفتمـان، در راسـتاي    
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  اند. كار رفته نوشتاري زنانه به
ان، در محور روايت از دو جهت قابل توجه است؛ از يك سو، نويسـنده از  چندزباني در رم

، »مـن «عنوان يك  برد تا تجربيات زنانه را بهروايت راوي زن، براي ايجاد دنيايي زنانه بهره مي
سوي ديگر، روايـت شخصـيت اصـلي كـه در     ، وارد دنياي رمان كند و از»ديگري«عنوان  نه به

هـاي زنـان    هاي زنانه كه ازسوي شخصـيت ر دارد و ساير روايتجدال دروني با خويشتن قرا
شوند، در مكالمه با شخصيت اصـلي داسـتان، حكايـت اصـلي داسـتان را       در داستان وارد مي

  دهند.شكل مي
ها، اين امكان را به زنان داده است كه خود بـه زبـان و   نويسنده در محور سخن شخصيت

هاي جنسيتي باشـند؛  ها و كليشهتابع و يا مقلد از سازه بينيگفتار خود، بازنمود بينش و جهان
شود. گاه نيز اين گفتارهاي زنانـه در  طوري كه گفتار زنانه مستقيماً از زبان آنان روايت مي به

گيرند؛ بنـابراين، هـر    شوند و مورد انتقاد قرار مي تقابل و نقيضه و طنز، توسط راوي بيان مي
هاي استقالل ادبي و معناشناختي است و با توجه به تفاوت شخصيت به ميزاني متفاوت داراي

گويد. نويسنده دركنار عامل جنسيت، با درنظر شخصيتي و نوع بينش و ايدئولوژي، سخن مي
داشتن عنصر فرهنگ و ردة سني، گفتار مردانه، گفتارهاي برآمده از سـطوح پـايين اجتمـاع و    

هـاي  را وارد رمان كرده است تا به ايجـاد زبـان  حتي گفتار ويژة متفاوت كودكان و نوجوانان 
متنوع و متفاوت در رمان كمك كند. تأكيد بر زبان فارسي، دركنار الفاظ ارمني و انگليسي نيـز  

  عامل تنوع زباني در رمان است.
هاي كارگيري زبان انواع ادبي و غيرادبي در داستان، چندان قابل مالحظه نيست و نمونهبه

دادن جنبـة ارمنـي اثـر و     متون تـاريخي و دينـي، بيشـتر در راسـتاي نشـان     اندكي از شعر و 
  بازنمايي زبان زنانه در داستان است.

  
  ها نوشت . پي6

1. dialogism 
2. translinguistics 
3. heteroglossia 
4. polyphony 
5. gender 
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متولـد  اي ارمني در آبادان  در خانواده 1331نويس معاصر، در سال زويا پيرزاد، نويسنده و داستان .6
را  كـنم  ها را مـن خـاموش مـي   چراغشد. وي بعد از سه مجموعه داستان كوتاه، اولين رمان خود با نام 

به چاپ رساند. اين رمان برندة چندين جايزة ادبي در حـوزة ادبيـات فارسـي شـد و      1380در سال 
 عنوان كتاب سال ايران در حوزة رمان انتخاب گرديد. به

7. discourse 
8. utterance 

اسـت؛  )، به اشكال مختلفي به زبان فارسي ترجمه شـده  Heteroglossiaح موردنظر باختين (اصطال .9
فرهنـگ   گونگي (ترجمـة مهـاجر از كتـاب مكاريـك)، چنـدواژگاني (مقـدادي در كتـاب       مانند چندزبان

آوايــي (ترجمــة كتــاب گراهــام آلــن)، دگــر)� اصــطالحات نقــد ادبــي از افالطــون تــا عصــر حاضــر 
ة پورآذر از كتاب باختين)، چندزباني (ترجمة كريمي از كتاب تودروف و ترجمـة  دگرمفهومي (ترجم

 است.ها از اصطالح چندزباني استفاده كرده آذين از كتاب باختين). نگارنده در ميان اين ترجمه

10. double- voiced 
11. interior dialogue 
12. Showalter  
13. gyno criticism 

دبي فمنيستي كه به بررسي نقش زنان در محور شخصـيت  ، در نقد ا»هاي زنجلوه«دركنار رويكرد  .14
يـا نقـد   » نقـد زنانـه  «پـردازد، رويكـرد   شـده از زن) در آثـار نويسـندگان مـي     شده (چهرة ارائـه  خلق
محور، با بررسي ادبيات زنـان (در مقـام نويسـنده) و در تبيـين خصوصـيات نوشـتار زنانـه، از         زن

  ).8: 1389؛ شريفي، 486: 1383گويد (داد، زنان سخن ميهاي زنانة اثر و جايگاه صدا و زبان جنبه
15. character’s zones 
16. embedded genres 
17. female Literature 
18. Keristiva 
19. intertextuality 

معناي جنبه، طرف و جانـب اسـت و اصـطالحي اسـت كـه در داسـتان، بارهـا         لفظي عاميانه به» ور« .20
 است.مورد استفاده قرار گرفته 

21. Character’s zones 
هـاي قـالبي كـه نماهـايي از     ها براساس نقش خود در داستان، چند گونه هستند: شخصيت شخصيت .22

هـاي تكـراري و آشـنا در همـة     هاي قراردادي كه شخصـيت هاي اجتماع هستند، شخصيتشخصيت
اي از مـردم هسـتند،   كننـدة گـروه يـا طبقـه    هـاي نـوعي كـه مشـخص    هـا هسـتند، شخصـيت   داستان

دهنـدة مفـاهيم خاصـي هسـتند و     ه حاصـل اعمـال و گفتارشـان و نشـان    هـاي نمـادين كـ   شخصيت
: 1364شوند (مير صـادقي،  تري توصيف و تشريح ميجانبه كه با جزئيات مفصلهاي همهشخصيت

197-211.( 
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23. ِdiscoursal point of view    
نـابر بسـتري   گيرد و بمي برها را درديدگاه گفتمان (سخن) راوي، گفتمان راوي است كه ساير سخن .24

سـازد (كـردي،   روشـن مـي  هـا را   كند، مفهوم و يا لحـن خـاص سـخن   ها را در آن ارائه ميكه سخن
2006 :158.(  

وگويي عامدانه در يك سخن اسـت كـه در بطـن آن سـخن،      بر منطق گفت نقيضه، آميزة زباني مبتني .25
پردازنـد (مكاريـك،    شناختي بـه مخالفـت بـا هـم مـي     دو فاعل سخنگو و دو نيت معناشناختي و زبان

 ).133: 1388پور،  ؛ قاسمي131: 1388

26. embended genres 
هاي برجستة ادبيات ارمني در  سرا، يكي از چهرهگو و حماسهسرا، قصيدهشاعر غزل«تومانيان،  .27

 ).347: 1347است (قوكاسيان، » ميالدي 20و  19قرن 

 

  . منابع 7
 تهران: نشر مركز. .11. چ ساختار و تأويل متن). 1380احمدي، بابك ( •

 . ترجمة پيام يزدانجو. تهران: نشر مركز.بينامتنيت ).1385، گراهام (آلن •

 . الرباط: داراألمان.برادةترجمة محمد  .الخطاب الروائي). 1987باختين، ميخائيل. ( •

ترجمــة رويــا . اي جســتارهايي دربــارة رمــان تخيــل مكالمــه). 1390( ------------  •
 ر ني.. تهران: نش2پورآذر. چ 

. ترجمة جميل نصـيف  قضايا الفن اإلبداعي عند دوستويفسكي). 1986( ------------  •
 .الثقافية العامةالشؤون التكريتي. بغداد: دار 

زاده. تهران:  ترجمة آذين حسين .شناسي و نظرية رمان زيبايي). 1383( ------------  •
 مركز مطالعات و تحقيقات هنري.


�� ��������). 2012(  الزهـرة بايزيد، فطيمة  •���. التخييـل  ����بـين سـلطة المرجـع و     �������� ��
 : دانشگاه العقيد الحاج لخضر.باتنةرسالة دكتري زبان و ادبيات عربي معاصر. 

هـا را مـن    چـراغ «بررسي سبكي رمـان  ). «1388نژاد، محمدرضا و فائزه وزيرنژاد ( پهلوان •
. 8و  7. ش پژوهي ادب». گرايي ة نقشفردي نظري با رويكرد فرانقش ميان» كنم خاموش مي

 .77 -51صص 

 . تهران: نشر مركز.42. چ كنم ها را من خاموش مي چراغ). 1380پيرزاد، زويا ( •
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�النظر في روايات األصوات  ����). 2000تالوي، محمد نجيب ( •�. دمشق: اتحـاد الكتـاب   ���
 العرب.

. 3. ترجمة فخري صـالح. چ  واريميخائيل باختين المبدأ الح). 1996تودوروف، تزفيتان ( •
 للدراسات والنشر. العربية المؤسسةبيروت: 

. ترجمة داريـوش كريمـي.   وگويي ميخائيل باختين منطق گفت). 1377تودروف، تزوتان ( •
 تهران: نشر مركز.

شناسي آثـار داسـتاني زويـا پيـرزاد،      بررسي تطبيقي سبك). 1390حميدزاده، محدثه ( •
نامة كارشناسي ارشد زبـان و ادبيـات فارسـي.     . پايانرقيپور و گلي ت شهرنوش پارسي

 دانشگاه تربيت مدرس.

». پـور  بينامتنيت در شرق بنفشه، اثر شهريار منـدني ). «1392حيدري، فاطمه و بيتا دارابي ( •
 .74 -55). صص 14(پياپي  2. ش 4. د جستارهاي زباني

 اريد.. تهران: مرو3. چ فرهنگ اصطالحات ادبي). 1383داد، سيما ( •

����و  ������نظرية ). 2002دراج، فيصل ( •�� �
� . بيروت: المركز الثقافي العربي.2چ . ���

تحليل سير تحول زبان در آثار داستاني زنان (با تأكيد بر ده ). «1391دسپ، سيد علي ( •
. رسـالة دكتـري زبـان و ادبيـات فارسـي. دانشـگاه       اثر منتخب از نويسندگان زن ايراني

 س.تربيت مدر
. رسـالة دكتـري   بررسي و تحليل چندآوايي در مثنـوي مولـوي  ). 1390مريم ( ،نيا رامين •

 زبان و ادبيات فارسي. دانشگاه تربيت مدرس.

بررسـي  ). «1392زاده، عيسي؛ نورالدين، پروين و سيدعلي سـراج (  روشنفكر، كبري؛ متقي •
». ي سـعاد صـباح)  هـا  گونة كاربردي زبان زنانه در مرثيـة معاصـر (بـا تأكيـد بـر مرثيـه      

 .136 -111). صص 16(پياپي  4. ش 4. د جستارهاي زباني
. ترجمـة عبـاس   راهنماي نظرية ادبـي معاصـر  ). 1377( ، رامان و پيتر ويدوسونسلدون •

  . تهران: طرح نو.2مخبر. چ 

نمــود تمــايالت فمنيســتي در رمــان ). «1389شــريفي، شــهال و لــيال عرفانيــان قونســولي ( •
 .3. ش در فرهنگ و هنرزن ». هاي خشم خوشه

 كتـاب  ».ميالدي برپاية اسـناد و مـدارك   1915عام ارامنه در  قتل). «1386عابدپور، سعيد ( •
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 .27-24. صص 111. ش ماه تاريخ و جغرافيا
 ترجمة محمد غفاري. تهران: نشر ني. .شناسي و رمان زبان). 1390فاولر، راجر ( •

. هـا  هـا، رويكردهـا و روش   يـه شناسـي، نظر  سـبك ). 1390فتوحي رودمعجني، محمود ( •
 تهران: سخن.

. 2س  .ادبـي  نقـد ». هاي ادبي معاصر نقيضه در گسترة نظريه). «1388پور، قدرت ( قاسمي •
 .147-127. صص 6ش 

گوي تواناي  سرا و حماسه هوانس تومانيان: شاعر ملي، قصيده). «1347( قوكاسيان، هراند •
 .350-347. صص 7. ش 37. د ارمغان». ارمني

�����السرد في ). 2006، عبدالرحيم (كردي •�� �: قـاهرة  )الرجل الذي فقد ظلّه نموذجاً(. �������
  اآلداب. مكتبة

��في ). 1998مرتاض، عبدالملك ( •�� ���� .المعرفة. كويت: عالم ، بحث في تقنيات السرد��

: . تهـران فرهنگ اصطالحات نقد ادبي از افالطون تا عصر حاضر). 1378بهرام ( ،مقدادي •
 .روزگار نشر

. ترجمة مهـران مهـاجر و   هاي ادبي معاصر نامة نظريه دانش). 1388مكاريك، ايرنا ريما ( •
 محمد نبوي. تهران: آگه.

 . تهران: نشر شقا.داستان عناصر). 1364ميرصادقي، جمال ( •

دار تـا مصـلح    الگوي تحول نقش زن از همسر خانـه ). «1391نيكوبخت، ناصر و همكاران ( •
». كنـيم  هـاي سووشـون و عـادت مـي     شناسـي اجتمـاعي رمـان    اساس نشـانه اجتماعي، بر

). صـص  11(پيـاپي   3. ش 3. د (جستارهاي زباني) هاي زبان و ادبيات تطبيقي پژوهش
217- 235. 

. ترجمة الهه دهنـوي. تهـران:   درآمدي بر مطالعة نظرية ادبي پيش). 1382راجر ( ،وبستر •
 روزگار.

بعـد األلـف، لألعـرج     السـابعة  الليلـة  فاجعـة  روايـة للغوي في التعدد ا). «2009هنية، جوادي ( •
 .327-131. صص 5محمد خضير. ش  جامعة .المخبر ». واسيني
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