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 چكيده
توان اصالت رمان را در  اساس منطق گفتگويي و توجه به ديگربودگي در نظرية باختين، مي  بر

هاي  زبان رمان در تعامل گفتگومند با ساير زبان  آن دانست؛ از همين رو، يگچندزبانويژگي 
ن ساير متون هاي متنوع اجتماعي ايدئولوژيك و نيز در تعامل بينامتني با زبا برآمده از خاستگاه

 ،خود ةنوشتار زناننويسان زن نيز در  رمان ،ترتيب بدين .پردازد قرار دارد و به بازنمايي آنها مي
امكان بروز صداي زنانه را فراهم  ،، گفتماني دوصدايي ايجاد كردهچندزبانگيبا تكيه بر 

اي  ني، در مقايسهاز نقد باختي گيري با بهره و با روش توصيفي ـ تحليلي مقالة حاضر،. كنند مي
هاي گفتگومندي زبان در دو رمان زنانة فارسي و  جلوه ــمريكايي ابر پاية مكتب  ــ تطبيقي

الجسد  ةذاكر، اثر زويا پيرزاد و كنم ها را من خاموش مي چراغرمان : كند عربي را بررسي مي
تي، هاي رواي ردراهبرغم تفاوت در  علي ،اين دو نويسنده. ، اثر أحالم مستغانمي)خاطرات تن(

هاي  بر اساس ويژگي كرده،زبان و جايگاه آن در رمان توجه  در نوشتار زنانة خود به مسئلة
در نتيجه  .اند كردههاي ديگر را در رمان بازنمايي  سبك خويش اشكال متنوعي از حضور زبان

وز در سه سطح مختلف، ديدگاه زنانة نويسندگان را به شكلي منكسر بر ،گفتمان دوصدايي
كه پيرزاد به ايجاد دنياي ناهمگون زباني و شكست هژموني زبان مسلّط   با اين تفاوت ؛دهد مي

  .افكند مينگاهي انتقادي به مقولة جنسيت  كه مستغانمي حالي در كرده است،بر ادبيات توجه 

  .، پيرزاد، مستغانميچندزبانگيادبيات تطبيقي، باختين،  :ها كليدواژه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  مقدمه. 1
 2در بررسي رمان از دريچة منطق گفتگويي، 1گ، ميخائيل باختين،منتقد بزر

 4چندزبانيو  چندسبكياي  رمان را مجموعه 3شناسي، عنوان موضوع علم فرازبان به
باختين (هاي زباني و اسلوبي متنوع است  دانست كه اصالت آن در تجميع واحد

ن و نيز نشان دادن بندي دروني زبا وي براي متمايز كردن و رده). 268- 265: 1986
را ابداع كرد  چندزبانيقابليت زبان براي گنجاندن آواهاي خود و ديگري، اصطالح 

كند و شناخت آن  هاي سخن در رمان اشاره مي اين اصطالح به تنوع گونه). 4 5آلن(
هاي اجتماعي و فرهنگي گفتمان رمان مؤثر است و نه تنها سبك  در درك تفاوت
چندزبانگي، با ). 227الكردي (دهد  اللتي آن را نيز نشان ميهاي د رمان، بلكه اليه

، تعاملي گفتگومند در زبان رمان رقم )46التالوي (ها  تأكيد بر ناهمگوني زبان
 6چندصداييتواند به تكوين اثري  زند و با شكستن دنياي طرح يكدست رمان مي مي

دزبانگي رمان بهره هاي زنان نيز از خصيصة چن رمان). 139نيا  رامين(منجر شود 
  . دهند هاي داللتي را در بستر نظام ناهمگون زباني قرار مي و اليه  برند مي

گيري از رويكرد تطبيقي مكتب  اين جستار به روشي توصيفي ـ تحليلي و با بهره
كه حوزة پژوهش را تا مقايسة يك ادبيات با ادبيات ديگر گسترش داده  7امريكايي،

، به مقايسة تجلّي )15انوشيرواني (ي گام فراتر نهاده است و از مرزهاي ادبيات مل
از ادبيات فارسي و أحالم  8ها در زبان دو رمان زنانه از زويا پيرزاد زبان  ديگر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Mikhail Bakhtin 
2 dialogism 
3 translinguistics 
4 heteroglossia 
5 Graham Allen 
6 polyphony 

مكتب امريكايي با گسترده ساختن حوزة ادبيات تطبيقي وعدم انحصار آن در بررسي تأثيرها و تأثرّات ادبي، امكان  7
سازد و حتي دايرة بررسي را تا مقايسه و  هاي ديگر فراهم مي بررسي تطبيقي يك ادبيات معين را با ادبيات يا ادبيات

 ).50الخطيب (دهد  هاي علوم انساني و معرفتي و شناختي گسترش مي و ساير حوزه تطبيقگري ميان ادبيات
 اي ارمني در در خانواده 1331در سال  وي. موفق در حوزة ادبيات فارسي استنويسي  زويا پيرزاد نويسنده و داستان 8

 ،كنم مي را من خاموشها  راغچوي بعد از سه مجموعه داستان كوتاه، اولين رمان خود را با نام . آبادان متولد شد
در همان سال و  گشتادبيات فارسي  ةادبي در حوز ةچندين جايز ةبرند به چاپ رساند كه 1380در سال 

 .برگزيده شدرمان  ةعنوان كتاب سال ايران در حوز به



11    
 مقاله !" ، پياپي)$-$"پاييز و زمستان ( #/)ادبيات تطبيقي

  ...بررسي اشكال گفتگومندي زبان
 

شناخت نقاط تشابه و تمايز اين دو نوشتار زنانه در . پردازد مي از ادبيات عرب 1مستغانمي
 تفكر زنانه، ةو در ساي انه از قلم زنهاي برآمد در رمان چندزبانگيخصيصة  بازنمايي

 ةذاكر و كنم ها را خاموش مي من چراغدو رمان . موضوع اين پژوهش تطبيقي است
در  چندزبانگي، عالوه بر جايگاه ويژه در ادبيات زنان، به مقولة زبان و كاربست الجسد

ثر اين دو ا چندزبانگيسطوح مختلف رمان، توجه خاص دارند؛ لذا مطالعة مقايسة 
شان نهاي اجتماعي  در تعامل با ساير زبانرا امكانات حضور صدا و آگاهي زنانه 

شود و حوزة  بررسي مي چندزبانگيدر اين مجال اندك، سه سطح تجلّي . دهد مي
  .جستاري مستقل موكول خواهد شد گونه به گفتمان طنز

، مطالعة )98 2لكو: رك( اي تنگاتنگ با ادبيات تطبيقي دارد ادبي رابطه ازآنجاكه نقد
مطالعة نظرية نقدي باختين در حوزة ادبيات زنان، در بررسي نقاط وحدت رويكردها و 

اي براي ورود به ادبيات تطبيقي در  هاي مختلف، دريچه هاي بشر در فرهنگ انديشه
با مطالعة آثار  4نقد زنانهرويكرد ). 110-106ذكاوت ( است 3اي حوزة ادبيات مقابله

و در تلفيق با ) 486داد (كند  نوشتار زنانه را تبيين مي نويسندگان زن خصوصيات
لذا  ؛)90آلن ( كند اي گفتمان رمان زنان را بيان  تواند سرشت مكالمه نظريات باختين مي

 5يوست( در عين اينكه ورود به حوزة نقد ادبي ورود به حوزة ادبيات تطبيقي است
نيز  چندزبانگيبيات زنان از منظر تشابهات و تمايزات دو اثر در حوزة اد ةمقايس ،)24

ترتيب اين جستار  بدين. دهد اين مقاله را در حوزة مطالعات ادبيات تطبيقي قرار مي
زبان راوي و زبان انواع ادبي  و هاي اجتماعي زبان: سؤاالت پاسخ گويداين كوشد به  مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نويسي  رمان ةداراي آثار ادبي فاخري در حوزو م 1953تواناي الجزايري، متولد سال  ةأحالم مستغانمي، نويسند 1

. عربي زنان استهاي  ترين رمان ترين و پرمخاطب شمارگان، يكي از پر)خاطرات تن( الجسد ةذاكررمان . است
ادبي زنانه در جهان  جايزة برترين، نور ةجايز ةم برند1996در سال  ومنتشر شد  م1993سال  اين رمان در

برترين  فهرستاين اثر در . شتگ نجيب محفوظ ةزيعني جاي ،ادبي ةبرترين جايز ةم برند1998در سال  و ،عرب
. هاي مختلف دنيا ترجمه شده است بار تجديد چاپ و به زبان 27تا كنون بيش از  هاي عرب قرار دارد و رمان

 .در انتشارات افراز به چاپ رسيده است 1390، توسط رضا عامري در سال خاطرات تنترجمة فارسي آن با عنوان 
2 René Wellek 
3 contrastive literature 
4 gyno criticism 
5 François Jost 
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پيرزاد و  د؟رمان قرار دارن ةادبي به چه شكل در تعامل گفتگومند با زبان زنان و غير
هاي داللتي و گفتمان  در ساختار رمان و ايجاد اليه چندزبانگيمستغانمي در كاربست 

 اند؟  دوصدايي چگونه عمل كرده
  
  پيشينة پژوهش  .2

ويژه بررسي رمان چندصدايي و بينامتنيت، تأليفات  در بررسي نظرية باختين، به
انديشي گفتگومندي در  هماالت توان به مجموعه مق متعددي وجود دارد كه از جمله مي

بررسي و «با عنوان  نيا يا رسالة دكتري رامين ،نامور مطلق به كوشش ،ادبيات و هنر
رمان ساز تكوين  زمينه چندزبانگي .دكراشاره » مولوي مثنويآوايي در  تحليل چند
در دو حوزة مطالعات فارسي و  ،در رمان چندزبانگيدر پژوهش  .است چندصدايي

با چندصدايي يكي انگاشته شده است و يا برخي  ،اشتباه  به ،اين موضوع هگا ،عربي
اي  هنيز اشارچندزبانگي رمان چندصدايي، به موضوع  بحثخالل در پژوهشگران 

ديدگاه جامع در كتاب شاه سرگرمي ندارد، موضوع « ةكريميان در مقال اند؛ از جمله هكرد
 نيز برخي تأليفات. كرده استرة مختصري اشا چندزبانگيبه  ،»چندصدايي در اثر ژيونو

 .اند شناسي اجتماعي و بينامتنيت بررسي كرده زبان را در حوزة مطالعات چندزبانگي
، بيةالنظر في روايات األصوات العر جهةو ،براي نمونه التالوي در بخشي از كتاب خود

امة دسپ با ن پايان .است ها اشاره كرده متجلي در تنوع گفتار شخصيت چندزبانگيبه 
با تأكيد بر ده اثر منتخب از (تحليل سير تحول زبان در آثار داستاني زنان «عنوان 

بررسي گونة «و ديگران در موضوع  و يا مقالة روشنفكر »)نويسندگان زن ايراني
تنوع  به ،»)هاي سعاد صباح با تأكيد بر مرثيه(كاربردي زبان زنانه در مرثية معاصر 

شناسي زبان  هاي اجتماعي و حوزة جامعه هاي زبان ة پژوهشحوز هاي اجتماعي در زبان
هاي زيادي صورت  ژوهشدر حوزه نظرية بينامتنيت پ چندزبانگيدر بسط . اند پرداخته
غوي في رواية فاجعة الليلة السابعة بعد األلف، لألعرج اللّ التعدد«كه مقالة است گرفته 
 ةاز جمل ،»پور ر شرق بنفشه، اثر شهريار مندنيت دبينامتني«و مقالة  هنيةبه قلم  »واسيني

  . ستآنها
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 سخن«مقالة در  ويژه بهباختين در آثار خود،  با تكيه بر آنچه كوشد مي اين جستار
مورد نظر وي را در  چندزبانگي، مؤلفة است و تطبيق نموده تبيين» در رمان) گفتمان(

جلّي آن در رمان، امكان شدن سطوح ت تا ضمن روشن ،تفكيك از چندصدايي بيان كند
ازپيش براي پژوهشگران فراهم  هاي منشعب از آن بيش درك نظرية باختين و نيز نظريه

همچنين با طرح پيوند ميان نظرية باختين و نقد فمنيستي در حوزة ادبيات، امكان . آيد
تشابهات  خوانشي تطبيقي از گشته،كاربست نظرية باختين در حوزة ادبيات زنان تشريح 

اين جستار  ،رو ازاين. شود به دست داده ميفارسي و عربي  ةتمايزات دو نوشتار زنان و
اي نظرية چندزباني در نقد ادبيات زنان و پژوهش تطبيقي آن در  از حيث مطالعة مقابله

  .رود به شمار ميرمان زنانه، نوشتاري نو  فارسي و عربيِ ةدو حوز
  
  مفاهيم نظري. 3

 1چندزبانگيمفهوم  1.3

زبان همچون يك فرايند اجتماعي و  ،شناسي از دريچة علم فرازبان ،ر پژوهش رماند
گويان  قادر است از افق ارزشي ايدئولوژيكي و اجتماعي سخن )67 2وبستر(تاريخي 

 و زبان همواره در حال بازتاب عاليق طبقاتيو هيچ كالمي خنثي نيست  .حكايت كند
در  3)گفتمان( زبان يا همان سخن ).6-1: 1987باختين (ملي و گروهي است 

ها و اوضاع متغير  يابد كه مدام در حال انعكاس ارزش نمود مي يمنفرد 4گفتارهاي
زبان رمان بر اساس تنوع عيني گفتار اجتماعي ). 260 انصاري؛ 44 همان(اند  اجتماعي
هاي مختلف گفتار در متن رمان  تعامل گفتگومند و تداخل سياق. گيرد شكل مي

ها و  كه حاصل برخورد و گفتگو ميان ديدگاه آورد  را پديد مي نگيچندزبا
  ).204 مقدادي(ست  ها ايدئولوژي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: به اشكال مختلفي به زبان فارسي ترجمه شده است؛ مانند ،heteroglossia اصطالح مورد نظر باختين 1

كتاب گراهام آلن،  ةترجم( ، دگرآوايي)مقدادي( ، چندواژگاني)مهاجر از كتاب مكاريك ةترجم( گونگي چندزبان
ترجمة كريمي از كتاب (، چندزباني )1390ترجمة پورآذر از كتاب باختين (، دگرمفهومي )يو كتاب انصار

 .بهره برده است چندزبانينگارنده از اين ميان از اصطالح ). 1383و ترجمة آذين از كتاب باختين  1377تودوروف 
2 Roger Webster 
3 discourse 
4 utterance 
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 ةشماري كه در هم هاي كالمي بي براي توصيف اليه«را  چندزبانيباختين اصطالح 

ها بر عملكرد معنا در  هاي تسلط اين اليه ها وجود دارد و نيز براي توصيف شيوه زبان
را براي بيان مفهوم كشمكش  چندزبانگياو در ابتدا . ابداع كرد) 103 1ككاريم(» گفته

براي حضور از آن ها  بست، اما بعد  كاره گريز در زبان ب گرا و مركز هاي مركز ميان نيرو
در  چندزبانگي). 273انصاري ( دكرايدئولوژيك در رمان استفاده  ـ هاي اجتماعي زبان

 آن بازتاب ديگرگونِ ان ديگري است و عملكردرمان مترادف گفتمان ديگري در زب
كه  شود ايجاد مي 2صدايي گفتمان دو با گفتگويي درونيكه  طوري ات نويسنده است؛ بهني

 تعلق دارد) گو و نويسنده سخن(شناختي  ت زبانزمان به دو گوينده و دو ني هم
  ).140 :1377 3تودوروف(

  
  در رمان چندزبانگيسطوح مختلف تجلّي  2.3
در چهار سطح عمده در گفتمان رمان قابل  چندزبانگيه اعتقاد باختين كاربست ب

راوي يا يكي از (گسترة روايتي كه منشأ آن نويسنده نيست . 1: مالحظه است
هاي  ها و قلمرو شخصيت گفتمان. 2؛ )دار اين مهم شده است ها عهده شخصيت
؛ 84: 1987باختين ( *طنزگونه گفتمان رمان. 4 5انواع الحاقي و افزودني؛. 3 4داستان؛

  ).124: 1383؛ 84
هاي روايتيِ ديگر و گاه وجود راوي، هنگامي  كارگيري زبان در محور روايت، به

به خود  ديگريدهندة نگرشي ويژه باشد، براي نويسنده وجهة  كه عامل بازتاب
سخن هر ). 116: 1383باختين (شود  گيرد و به ايجاد گفتمان دوصدايي منجر مي مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Irena Rima Makaryk 
2 double-voiced 
3 TzvetanTodorov 
4 character’s zones 
5 embedded genres 

 در مقالة حاضر اين قسم. پردازد هاي اجتماعي مي اي و طنزگونه با زبان در اين گفتمان زبان رمان به تعامل مقابله *
 .نيازمنديمجستاري مستقل در اين باب  بهچراكه ؛ گفتمان دوصدايي بررسي نخواهد شد



15    
 مقاله !" ، پياپي)$-$"پاييز و زمستان ( #/)ادبيات تطبيقي

  ...بررسي اشكال گفتگومندي زبان
 

فردي نسبت به جهان است و دامنة كنش  خصيت نيز بازنمايي ايدئولوژي منحصربهش
ماية گفتار  آميزد و در جان مي آواي شخصيت، به انحاء مختلف، با آواي نويسنده در

همچنين رمان اجازه ). 432، 410: 1390(كند  اش كرده تأثير مي اي كه احاطه نويسنده
: 1383(ادبي، استفاده شود  ، خواه ادبي و غيردهد تا در پيكرش از تمامي انواع مي

شناختي خاص خود، در زبان رمان  تمامي اين انواع نيز، با گسترة زبان). 122
ترتيب تعامل گفتگومند ميان صداي نويسنده با انواع  بدين). 416: 1390(آميزند  مي

اد هاي اجتماعي و ايدئولوژيك موجود در اين سطوح، به ايج گفتارها و ديدگاه
نويسندگان زن نيز بر اين . شود منجر مي چندزبانگيگفتمان دوصدايي و بروز 

باورند كه با انتقال معناي خاصي از تجربة زنانه به خواننده و با مشاركت در 
كنند كه  تعريف و تصوير جنسيت خود، جهاني زنانه در آثار ادبي خود خلق مي

؛ لذا ميان صداي )218ديگران نيكوبخت و (شود  مي 1موجب تثبيت ادبيات زنانه
اي شكل  نويسندة زن و انواع صداهاي ديگري در ساختار داستان، تعامل مكالمه

  .گيرد مي
به معناي تعامل گفتگومند در سطوح مختلف رمان توسط ديگر  چندزبانگينظرية 
بستگي بين ساختارهاي زباني و ساختار  توجه به هم. نظران بسط يافته است صاحب

هاي مهمي در حوزة  همچنين پيوند زبان و جنسيت، به پژوهش اجتماعي و
شناسي اجتماعي منجر شده است  شناسي زبان و زبان گرا و جامعه شناسي نقش زبان

همچنين تعامل گفتگومند زبانِ ديگر انواع ادبي و ). 115- 114روشنفكر و ديگران (
شود؛  بررسي مي امتنيتبينتحت عنوان  2ادبي با زبان رمان، در مطالعات كريستوا غير

يابد و با برقراري  ها، با آنها تداخل مي بدين معنا كه رمان، در ارتباط با ديگر سخن
  .كند نمايي مي اي آنها را باز ارتباط مكالمه

  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 female Literature 
2 keristiva 
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  رمان زنانه وتطبيقي د ةمقايس. 4
  اثر زويا پيرزاد  1كنم ها را من خاموش مي  چراغدر  چندزبانگي 1.4

هاي  ندة زبان و دغدغهانبازتاب و نوشتاري زنانه كنم من خاموش مي ها را چراغرمان 
ات نويسنده، صداهاي متنوع اجتماعي را ني اين رمان در بازنمايي ديگرگونِ. استزنانه 

  . كرده استايجاد  و بنا به اسلوب و هدف نويسنده، نظامي متنوع كار گرفته به
  

  راويگفتمان ة گستر 1.1.4
ديد  ةو زاوي) كالريس ،شخصيت اصلي داستان( بان يك زنروايت داستان از ز

شخص و دروني  اول ديد ةاگر زاوي) 140( 2فاولر به عقيدة. شخص بيان شده است اول
بنا به تشابهات زياد  همچنين. مستقيم وجود دارد ةباشد، بين نويسنده و راوي رابط

نويسندة زن  ءكار و آراافدهندة  بازتابتوان گفت راوي داستان  نويسنده و راوي، مي
توان زبان راوي را زبان ديگري در برابر زبان نويسنده و بازتابي  است؛ لذا نمي) پيرزاد(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كالريس است در كنار اعضاي به نام داري  خانهخانوادگي زن ارمني داستان روايت زندگي  :خالصة رمان ١

، و )آليس(خواهرش  ش،مادر ،)آرتوش(، همسرش )آرمن(دختران دوقلو و پسر نوجوانش يعني  ،اش خانواده
ريس در انجام كارهاي روزمره و ديدارهايش با مادر زندگي كال .)سيمونيان ةگارنيك و خانواد، نينا(دوستانشان 

خانوادة . دروني است ياما دچار كشمكش ،او خود را وقف خدمت به ديگران كرده. شود و خواهرش سپري مي
هاي  اميلي سيمونيان با بچه. شوند با آنان همسايه مي ،)اميل( و پسر )اميلي(نوه  مادربزرگ،، شامل سيمونيان

خانم سيمونيان . دهد كند و به نوعي آزار مي خود مي ةكالريس را شيفت ود و پسر نوجوانِش كالريس دوست مي
. گيرد شود و مراودات خانوادگي ميان آنها شكل مي زني مغرور و مستبد است، با كالريس دوست مي بااينكه

ظر اميل، ش در جلب نشهاي آليس، تال سرانه و حسادت رفتار اطرافيان كالريس، مانند رفتارهاي سبك
و از سويي توجهات و نوع  ،هاي مادر و تعامالت روتين با دوستان اميلي، وسواس ةگانه و موذيان هبچ تحريكات

كند اميل او  خالف تصور كالريس كه فكر مي بر .كند كشمكش دروني كالريس را بيشتر مي رفتار اميل سيمونيان،
ساز  خواهد تا سبب مي كند و از كالريس مطرح ميرا دوست دارد، اميل درخواست ازدواج با زني ديگر را 

كه فعال ، خانم نوراللهي، شود و به دعوت منشي همسرش در او مي ياين امر نقطة تحول .ازدواج آنها باشد
كه شود  او متوجه مي. دهد پاسخ مثبت مي» مدافع حقوق و آزادي زن«حقوق زنان است، براي پيوستن به انجمن 

اين ازدواج  كند و آليس هم ازدواج مي. اند خبر ترك كرده شهر را بي سيمونيانة دبرخالف انتظار، خانوا
اش رسيدگي  با عشق به كارهاي خانواده رسد كه كالريس به اين ديد مي. كند دگرگون مي شخصيت او را كامالً

     .حال نيازهاي خود را هم برآورده نمايد كند و درعين
2 Roger Fowler 
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. يافته استهاي زنانه بروز   بلكه اين خصيصه در تنوع روايت ،دانست چندزبانگياز 
گيري حكايت اصلي داستان و  هاي گوناگون به شكل هاي داستاني با روايت شخصيت

كنند و با صدا و زبان خود در چارچوب ذهن راوي،  ت نويسندة حقيقي كمك ميحكاي
مثالً مادر كالريس . شوند روايتگر ديدگاه زنانة ديگري نسبت به ديدگاه راوي مي

ديد خود  ةشخصيت او را از زواي كرده،خانم سيمونيان بيان  ةدرباررا اطالعات خود 
نكه خانم سيمونيان نيز شخصاً از خود روايت كمااي ؛)160-159پيرزاد (كند  ارزيابي مي

ها در داخل روايت راوي، موضوع اصلي داستان  تمامي اين روايت. )183-182(كند  مي
 ،ديگريعنوان  و نه به منعنوان يك  ترتيب در اين داستان زن به بدين. دهد را شكل مي
ديگر  نانه در انواعاين منِ ز. شود عنوان فاعل سخنگو مطرح مي ساالر، به در نظام مرد

ها در داخل روايت راوي موضوع  يابد و تمامي اين روايت ر ميثّهاي زنانه تك روايت
  . دهند اصلي داستان را شكل مي

  
  نهاي داستا گفتمان شخصيت 2.1.4

ر تكثّ .ها متجلي است محدودة زبان شخصيت در چندزبانگيبيشترين حضور 
. كند ع، دنياي زباني متنوعي ايجاد ميهايي متفاوت و متنو با گفتمان ها شخصيت

 صنفي و و هاي اجتماعي ي متفاوت گروهها زبانتواند در  در اين سطح مي چندزبانگي
تودوروف ( ها تجلي يابد ، اعصار و دورهها ها، منطقه زبان نسل ها، و شغل ها انواع حرفه

طبقة اجتماعي  سن و فرهنگ و و امل جنسيتوداشتن ع  نظر  پيرزاد با در). 115 :1996
راندن زبان رسمي و  حاشيه و با به كند ميهاي زباني توجه  شدت به تفاوت به ،دنيايي

زبان و گفتار خود  دهد كه خود به توجه به تفاوت زبان زنانه، اين امكان را به زنان مي
حتي  ؛هاي جنسيتي باشند ها و كليشه بيني تابع يا مخالف سازه بينش و جهان ايندةبازنم
  .با صداي راوي باشند تناقضهاي متنوع در تقابل و  اين زبانگاه  اگر

شخصيت اصلي و راوي داستان، كالريس، خود يك زن است و نوع گفتار او برآمده 
و همچون مادران،  ،نگر دار، جزئي تكلف و همانند زنان خانه از نوع بينش زنانه، ساده، بي

دروني او را نيز  هن شخصيت، گفتارنويسنده با ورود به ذ. نگران و ميانجيگر است
هاي گفتار  است تا قلمرو بينش دروني وي با نمايش تضاد و يا تناقض بازنمايي كرده
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 چندزبانگي،اش، به ايجاد  بيني و ادراك دروني آمده از نوع جهان بيروني و دروني بر
  . كمك كند ،نيت نويسنده مطابق با

هاي نوعي زنان در اجتماع و  شخصيتاي از  هاي زنانة اثر هريك نمونه شخصيت
 آليس، و مادر كالريس. شان است نوع سخن و گفتار آنان برآمده از تيپ اجتماعي

دربارة را هاي رايج  ها هستند كه كليشه ، برخي از اين تيپشدوست ،نينا ش، وخواهر
ان صفات گفتم ةيافت  تجسم ةآليس نمون. دهند ساالر اجتماع نشان مي زنان در نظام مرد

 و اي حاشيه و ينيزنانه در نظام مردساالر است؛ نظامي كه گفتمان زنانه را سطح پا
  .داند برآمده از انفعاالت ذاتي مي

شناختم مثل آب  از وقتي كه خواهرم را مي. ديدمش انگار بار اول بود مي. به آليس نگاه كردم
و  كرد مه اظهار نظر ميترين جزئيات زندگي ه مورد كوچكو در  زد به مردم تهمت ميخوردن 

  ).287پيرزاد ( كرد حكم صادر مي

ويژة رمان است  ايِ مكالمه كالم آليس در كالم راوي، گفتمانِ 1گون بازنمايي نقيضه
نويسنده در گفتمان راوي، . دشو گفتاري ايجاد مي ظاهر تك كه درون ساختارهاي به

از نوع گفتار جنسيتي  ،گيري مخالف آن دهد و در جهت آليس را شكل مي ةگفتار ويژ
  .كند واقع اين تفكر انتقاد ميآليس و در

اجتماع  ةهاي پدرساالران كالريس، نمونة زنان پيرو سنّت ةخانم سيمونيان، همساي
 گفتمان او در حوزة گفتار خاص كالم بسيار رسمي و آكنده از واژگان پرطمطراق. است

 اي كه كالم نويسنده زمينه ه البته درندة نوع تفكر و ايدئولوژي مردانه است كانبازتاب و
  .شود آفريند، به سخره گرفته و نقض مي مي) راوي(

اگر تندي خورش كافي نيست از اين چاتني استفاده « .به آرتوش تعارف كرد ...خانم سيمونيان 
  .)50( »از اين چاتني رويش بريزيد« گفتم من بودم مي...  »كنيد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اي زباني است مبتني بر منطق گفتگويي عامدانه در يك سخن، كه در بطن آن  آميزه) parodyپارودي (نقيضه  1

؛ 31مكاريك (پردازند  شناختي، به مخالفت با هم مي شناختي و زبان سخن دو فاعل سخنگو، دو نيت معنا
 ).133پور  قاسمي
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بندي  عامل رده ،برآمده از نوع نگاهش ،رماننوع خاص گفتار خانم سيمونيان در 
هاي  البته اين گفتمان در تعامل با در گفتمان. به رمان است چندزبانگيزبان و ورود 

 :رك(گيرد  نمايي قرار مي هاي زنانة داستان مورد نقد و نقيضه دوصدايي تمام شخصيت
26( .  

 ميان  فارغ از تفاوت ،رانيهويت اي ةخانم نوراللهي نمونة زن فعال اجتماعي و نمايند
او به دنبال گفتمان . آل است شخصيتي ايده )نويسنده( مسلمان، در نظر راويو  ارمني
  :كنندة حقوق سياسي اجتماعي زنان است احيا

. هاي سوادآموزي از كالس. ها براي گرفتن حق رأي از سعي زن. بعد از انجمن خودشان گفت
هاي  زد و كلمه حاال كه راحت حرف مي. آشنا نيستاز اينكه زن ايراني به حق و حقوقش 

 .كنم و خنديد گفتم چي فكر مي. نشست هايش به دل مي برد حرف قلمبه سلمبه به كار نمي
 »زنم كنند يا بلد نيستم يا حرف مهمي نمي وقت سخنراني اگر ادبي حرف نزنم مردم فكر مي«
)194(.  

كر خود مجبورند لحن رسمي و دادن نوع بينش و تف چنين زناني براي مهم نشان
برند بكار  ساالر را در گفتمان خود به ي و اصطالحات برساخته از نظام مردادبيات جد

ساده و به قولي راحت زنانه  گفتمانِ بودنِ ديگري بودن و حاشيهاز حاكي كه اين امر 
و اي و به نح در نمونة فوق ابتدا راوي در گفتمان دوصدايي به شكلي مكالمه. است

كند و بعد از توضيح لحن وي، جايگاه گفتمان وي  غيرمستقيم، صداي او را روايت مي
اين شخصيت اگرچه مجبور به تغيير لحن و اسلوب . كند در نظر عموم توصيف ميرا 

نوع غذا و نوع لباس و  ةخود دور نيست و دربار ةهرگز از گفتمان زنان ،گفتار است
  .كند عواطفش نيز صحبت مي

 اما براي نشان ،توجه به عامل جنسيت، گفتار مردانه را در حاشيه قرار دادهرمان با 
داستان، در تأكيد بر . حضور داده است ةدادن ديگربودگي آن به گفتمان مردانه اجاز

حال نگرش و  درعين دهد؛ تقابل با زنان قرار نمي هاي مردانه را در خانواده، شخصيت
گفتمان مردان . است مردساالر، اغلب قابل مالحظهبرساخته از نظام  ةايدئولوژي مردان
  .ي استتاريخي و بسيار جد ـ اجتماعي ـ گفتماني سياسي
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گويم  ولي من هميشه به گارنيك مي ،گويند شنوي جفتشان مزخرف مي از من مي«نينا گفت 
كنند اگر از سياست حرف نزنند  مردها فكر مي«...  غش خنديد غش» ...عزيزم حق با توست

22( »مرد نيستند مرد(.  

به . دشو نقض مي ،به سخره گرفته شده اي يچنين گفتمان جد در نظام زنانة اثر اين
داستان طراحي  ةهاي مردان ساير شخصيت بانمونة مردي متفاوت  نيز اميل همين منظور،

  .گفتمان او بسيار نزديك به گفتمان زنانه است و شده
ها و  كدام از اين ايسم از هيچ. ياست خوشم نيامدههيچ وقت از س« .حلب را از دستم گرفت

از غذاهاي ...  ها دوست دارم كتاب بخوانم عوض اين حرف. آورم نمي در  ها هم سر مسلك
  .)111( ...هاي مختلف و  هندي گفت و از ادويه

عنوان  هاي معروف مردانه است، هم مورد انتقاد مادر به خالف كليشهبرگفتار اميل كه 
هاي اين  د به كليشهته از فرهنگ مردساالر است و هم مورد انتقاد مردان مقيزني برساخ

  . نظام
ين اجتماع يداشتن عنصر فرهنگ و ردة سني، گفتارهاي برآمده از سطوح پا  نظر  با در

هاي متنوع و متفاوت در  و حتي گفتار متفاوت كودكان و نوجوانان نيز به ايجاد زبان
جمالت كوتاه و الفاظ ناصحيح كودكان و  و با بازنمايي تعابيرنويسنده . انجامد رمان مي

طلبانه و ايرادگير  ساده و عيني كودكانه، يا جمالتي برآمده از گفتمان استقالل اتتشبيه
لذا در داستان اين . است ، ناهمگوني زباني رمان را تقويت كردهانمتناسب با سن نوجوان

تي و فكري و فرهنگي افراد مختلف بازنمايي شناخ آيد كه ديدگاه زبان فرصت فراهم مي
در فضاي داستان،  ،اند هايي كه كمتر فرصت ابراز داشته تر از آن، زبان شود و مهم
  . تعبيرگر باشند

به گمانش مادر بدبختش ... ها و كنار شط گز كردن و  صب تا شب بازار كويتي«به قول آشخن 
  .)54(» چينم اسكناس از درخت مي كه من باشم

به نام آشخن  ، متعلق به زني عامي)داخل عالمت نقل قول گفتار( فتار باال مستقيماًگ
آوردن زحمت دارد،  خدمتكار است كه با بازنمايي نقيضة فكر رايج اجتماع كه پول در

گانگي  بندي درون زبان، چند اساس قشر ترتيب بر بدين. زند سخني متفاوت رقم مي
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بافت رمان  دراصناف و طبقات مختلف جامعه،   بتطرز صح و ها زباني بر اساس لهجه
  . )234 و 242 ،173 ،20 پيرزاد .ك.ر( شود تنوع ايجاد مي

اي به حضور زبان انگليسي در زبان زندگي  مالحظه پيرزاد همچنين توجه قابل
و  ،بارو ،نازوك ،گاتا در كنار استفاده از واژگان ارمني مانند. روزمرة ارامنة آبادان دارد

، واژگان انگليسي نيز در زبان رمان با خطي است برآمده از هويت ارمني اثر د آن كهمانن
حضور بر ها،  تر متمايز شده تا ضمن تأكيد بر آميختگي آن در زبان شخصيت پررنگ

زدن گاه به  انگليسي حرفدر اين رمان . دشوپررنگ فرهنگ بيگانه در جامعه تأكيد 
و گاه  ،معلم پيانو ها از نوع گويش انگليسي د بچهمانند تقلي ،شكلي طنزگونه طرح شده

و هويت  تبر ايرانيرا تأكيد نويسنده  موضوع،اين ). 71( از آن انتقاد شده است مستقيماً
  .دهد ملي و زبان فارسي نشان مي

هاي  با تمام تفاوت ،ها ساختار روايت داستان با تكيه بر تنوع قلمرو شخصيت
ولو  ،نيز تنوع زبان طبقات مختلف اجتماعي و ،شان وژيشخصيتي و نوع بينش و ايدئول

و ارمني و انگليسي، ساختار متنوع  و توجه به زبان فارسيبا اي، همچنين  حاشيه
  .دهد ي را شكل ميگزبان چند ناهمگون

  
  بازنمايي انواع الحاقي در رمان 3.1.4

ر موارد اين رمان بنا به فضا و ساختار محدود به ذهن شخصيت اصلي داستان، د
هاي اندكي از  صرفاً نمونه. ادبي شده است ادبي و غير ت با ساير انواعكمي وارد بينامتني

 مالحظه متون ديني و تاريخي، قابل ها و المثل ضربو استفاده از  متون شعر هل بأتف
ت گيري شعر، متناسب با ني كار نويسنده در بيان تعامل كالريس با كودكان، در به. است
  : كند اشاره مي 1،تومانيان ،ي زندگي ارامنه، به شاعر و داستان نويس بزرگ ارمنيبازنماي

  ...آورد بيد كنار تاب و هر بيد ديگري هميشه شعر پاروناي هوانس تومانيان را يادم مي
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نوزدهم و ادبيات ارمني در قرن  ةجستهاي بر سرا، يكي از چهره حماسه گو و سرا، قصيده شاعر غزل«تومانيان  1

  ).347 قوكاسيان( »ميالدي است بيستم
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  ها نواختند سنج
  )203... ( شاهزاده خانم زيبا و پادشاه سپيدمو نمايان شدند

شخصيت  شعر ارمني به زبان فارسي در زبانِ اني اثر،ايرـ  ارمني ةدر تأكيد بر جنب
ارتباط . خورد ت ادبي رقم ميشود و در گفتماني دوصدايي، نوعي بينامتني بازنمايي مي

در زبان شخصيت و بازنمايي الفاظ انجيل در درون ذهن ) انجيل(بينامتني با متن ديني 
. ثال فارسي با همين هدف استيا ام و و يا بازنمايي متون تاريخي ارامنه) 221(راوي 

اند، در  هايي كه از دل جامعه برآمده شخصيت ةرمان در جهت نمايش زندگي روزمر
) و نه ارمني(اي به زبان فارسي  هاي عاميانه از امثال و حكمت، پيوند با افكار عمومي

  .برد بهره مي
هي ها، ميان آگا در گفتمان دوصدايي برآمده از زبان امثال و زبان شخصيت

شود كه خود حاكي از ميزان تسلط  برقرار مي يو افكار عمومي پيوند ها شخصيت
با تأكيد بر هويت ايراني و ارمني، در  ،نويسنده. ارمني بر زبان فارسي است ةنويسند

 24 ةاو در داستان چندين بار به حادث. كند دو جنبه را لحاظ مي تعامل با تاريخ نيز هر
فصل نوزده داستان نيز به تشريح مراسم يادبود اين روز  كند و در مي اشاره 1آوريل

  . پردازد مي
...  اين روز چه ربطي به اختالفات سياسي دارد؟« ها بارها به آرتوش گفته بودم بعد از آن سال

  .)128( »ارمني هم نباشي بايد متأسف باشي

ت نويسندهذهن راوي، همسو با قصد و ني، هاي  نبهعد انساني قضيه بيش از جبه ب
رو زبان روايت وارد جزئيات سياسي يا تاريخي اين حادثه  همين ؛ ازكند ميديگر توجه 

و ) 135-133(شود  مي ارائهشود و فقط روايتي زنانه از ديد يك پيرزن بازمانده  نمي
عاطفي و يا احساسي اين قضيه را  ةخورد كه جنب زبان رمان بيشتر با واژگاني پيوند مي

 ةاي تنگاتنگ با زبان زنان عبارت ديگر، زبان تاريخ در پيوند مكالمه بهكنند؛  روشن مي
  . گيرد مي رمان قرار

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)1386 عابدپور .بيشتر نكبراي اطالعات ( قتل عام ارامنه به دست مسلمانان عثماني 1
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  اثر أحالم مستغانمي 1)خاطرات تن( الجسد ^a﹋0¸چندزبانگي در  2.4
زن عرب قرن بيستم، از قضايايي  هاي هدغدغكردن با روايت  الجسد ةذاكر رمان

و  گويد ميآداب و سنن الجزاير  ةموعوطن و ايدئولوژي و نيز از مج و چون عشق
  . كند اجتماعي را نقد مي و مسائل فرهنگي

  
  راوي زبان ةگستر 1.2.4

عنوان خالق متن ادبي، مرد را راوي اثر  به ،، نويسندة زنالجسد ةذاكررمان  در
سازد تا به شكلي  دهد و آن را تبديل به يك شخصيت كاغذي مي خويش قرار مي

هاي  قلم زنانه از زبان راوي مرد و از واقعيت وي با .او باشد مجازي تعبيرگر نيات
اجتماعي و  و هاي زن در تفكر مردان و نيز از ابعاد فرهنگي مردساالر و جلوه ةجامع

گويد كه  مي هي ةدر مصاحبه با مجلنيز مستغانمي  خود .گويد سياسي وطن سخن مي
كند تا چيزهايي كه زنان از  ك ميكند و كم صحبت از زبان مرد، كار نوشتن را راحت مي

  ).49 الغذامي( تر بيان شود گفتنش عاجزند آسان
نويسنده از وي در  ي در اين بخش، حكايت خود راوي و نيز حكايتگچندزبان

عنوان شخصيت اصلي داستان، در چارچوب  به ،راوي يا همان خالد. بستر رمان است
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خالد در . كند مي بازگواست كه خاطرات خود را  راوي مرد به نام خالديك اين رمان از زبان  :خالصة رمان ١

كه يك او . دگوي مياش نوشته، گويي در اين كتاب قلم به دست گرفته و از خاطراتش  كه معشوقه مقابل رماني
هاي  از استقالل وطن، در انتقاد از سياست بعد ،از مبارزان دوران جنگ استقالل الجزاير استو مجروح جنگي 

گالري روزي در . شود ل ميي مشغونقّاشبه در پاريس ازآنجاكه نقاش زبردستي است، و  كند مهاجرت مي ،حاكم
خالد كه . شود مواجه مي، )ةنام ديگرش حيا( احالماش كه شهيد شده بود،  ها، با دختر فرمانده خود، بعد از سال

شود و ديدارهايشان در ذكر  او مي ةشدت فريفت حكم پدر معنوي احالم را دارد، با تمام اختالف سن، به
در اين ميان . برد شود كه خالد را هر بار به خاطرات وطن مي دل مياي مب خاطرات پدر، به ديدارهاي عاشقانه

. كند تغيير مي ي آن دو نيزها رفتن حسادت مردانه، رابطهگ  شود و با باال مي اين رابطهوارد دوست خالد، زياد، 
و با  شود ميمراسم دعوت  ه اينخالد هم ب. كند گردد و ازدواج مي ميازبه الجزاير ب يشمر عموااحالم به 

اي  ديگر براي دفن برادرش كه به ضرب گلوله وي بار. گيرد جان ميخاطراتش بازگشت به وطن، دوباره 
 .گردد ميازبراي هميشه به وطن ب شده است،اشتباه كشته  به
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اما نويسنده با شكست  ،كند يت ميتفكر مردساالر، موضوع عشق به زن و وطن را روا
شك و سؤال، اعتراف به عجز و  از اسلوب ترديد و گيري زبان او و با بهره بودنِ مطلق

ي برااي و تنها  راوي زن را موضوعي حاشيه .دهد روايي او قرار مي ةحماقت را شيو
متناقض با نيت  ،در نوشتار زنانه ،فكرتاما اين  كند، توصيف ميبرآوردن نياز مردان 

  :شود ايجاد مي 1تركيبي دوگانهترتيب  اين بهآميزد و  مي نويسنده در
ازاً إِلَيهنحم حقد أصب كأدري أن قلب كنت . وبأَيضاً مار دكسج . لَكنَّنيو  قُ بمنطقِ األيامِكُنتأث  ...

  .)224مستغانمي ( 2فَرِحت أراهنُ علي المنطقِ

اما زمينة زنانة  ،كند بيني مي بر اساس تفكر خود آينده را پيشدر مقطع فوق، راوي 
كند  را در كالم راوي وارد مي) لكن و ربما(نوشتار رمان و نيز روند داستان، الفاظ ترديد 
  .دهد هم قرار مي تناقض بادر را و دو افق داللتي از نويسندة زن و راوي مرد 

. شود محسوب مي ديگريزبان  راويدر برابر زبان زنانة نويسنده، زبان مردانة 
مردانگي مورد تمجيد نظام  .1: كند را نيز به دو بخش تقسيم مي ديگريمستغانمي همين 

 .2شود؛  محسوب مي منعد مبارز شخصيت مرد كه در اين نظام يعني همان ب ،مردساالر
  .جنبة شهواني و ضعيف مردانه كه البته در جسم معلول راوي تجسم يافته است

 3داخله ما بإمكانية ايقاظ ذلك الرجل اآلخر هماً و ... و ...ني وجدت آنذاك في فرحته عزائي لكن
)83(.  

فوق خالد در برخورد با دوستي كه وارد عالم سياست شده، بر او خرده  ةدر نمون
نامد در او بيدار شود؛  مي ديگري آن را كه اي گيرد به اين اميد كه مردانگي مي

. است ديگرينظام زنانه، در و ) من(نظام مردساالر هويت اصلي مرد در كه  اي مردانگي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و ) بندي جمله(هاي دستوري  اي است كه بر اساس نشانه گزاره )hybridizationگفتار دورگه ( تركيب دوگانه 1

گفتار، دو سبك، دو زبان و دو  ةاما در آن دو گزاره، دو شيو ،ش فقط به يك سخنگو تعلق داردا تركيبي
 .)458 :1390 باختين. نك( شوند شناختي و اجتماعي با يكديگر ادغام مي انداز معنا چشم

بر ...  تماما من به منطق دوران اطمينان داش ،و شايد هم تنت سوي او متمايل شده است دانستم كه دلت به مي 2
 .اساس اين منطق شرط بستم

 .توهم اينكه امكان بيداري آن مرد ديگر درونش هست... و ...  اش ماتم را يافتم گاه در شادماني اما آن 3
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كند كه آن هويت برساخته از نظام  مرد در اين نوشتار زنانه خود اعتراف مي ،هرچند
مردان، به عجز و   ترتيب نوشتار زنانه، با زبان ينا هب. است ديگرينيز جعلي و  مردساالر
  :دكن شان اعتراف مي ناتواني

 ةٌتخلُقُ عندك عقد ...هنالك لوحات  ! ...وراثي مخيف ةِتتلقّي ثورتي ببرود بيةٌثي عرو أنها أن
  .)182( 1أحد يةَضعفي و هزائمي السر ربما لن يتوقع.... لةٌرجو

واقع  در ،رمان بيش از زنان استاين هاي مرد در  با وجود اينكه تعداد شخصيت
هو  عجيب« :وامانده و عاجز قرار داده استصورت  بهمستغانمي مرد را در مقابل زن 

اءالنِّس قَاً عالَمتابلوي نقاشي، : پايه و اساس و حقيقت همه چيز و زن را ،)95( 2»!ح
  .كند توصيف مي مانند اينعشق، وطن، خاطره و 

  
  نهاي داستا گفتمان شخصيت 2.2.4

كمتر نان بسيار هاي ز هاي زيادي ندارد و در اين ميان شخصيت اين رمان شخصيت
غيرمستقيم بازنمايي صورت  بهاغلب صداي زنان در صداي راوي محو است و  و است
ند ا و بينش خاصي در اجتماع ها در داستان، نمايندة تفكر شخصيت .)310-309( شود مي
شخصيت اصلي . دارند) رمز زن( به مقولة زن و يا وطننسبت ي خاص نيز ديدگاهكه 

خالد در  .راوي است و در مقابل او شخصيت احالم قرار داردد خو ،خالد، يعني داستان
وجه . 2هاي انقالبيون؛  مبارز و منتقد سياستيك  .1 :اين نوشتار زنانه دو وجه دارد

مردان  ها و مشي مردانه از سياست يدرواقع نقد و وجه اول مورد تأييد رمان .شهواني
صراحت و گاه  زبان او به. مردان نقد زنانة نويسنده از اين خصيصة ،وجه دوم و است

 W³¨©0Ö¹«: و برآمده از حس تملك و تمتع است كند ميتلويح به موضوع جنس اشاره  به
  .)74( 3»تُحب األضواء و تَتَجملُ لها.. . كذلكأنثي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كه در تو ...  برخي تابلوها هستند...  !سازد مي بم را با سرماي موروثي خوفناك مواجهالانق او زن عربي است كه 1

 .در من ندارد را كس انتظار سستي و شكست مخفيانه شايد هيچ...  كنند يم مردانه ايجاد ةعقد
 !دنياي زنان عجيب است حقيقتاً 2
 .آرايد مي نور را دوست دارد و خود را برايش.. . تابلو هم زن است 3
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تمام . شخصيت احالم در پيوند تنگاتنگ با نويسنده، احالم مستغانمي، قرار دارد
ن وي برآمده از شخصيتي فرهيخته و باهوش و تواناست كه با قلم و زباني گفتما ةگستر

متوقع در نظام  اين قابليت غير. )88 .براي نمونه نك( سازد زبان مرد را مغلوب خود مي
ها  تمام محدوديت آيد كه با وجود اي برمي مردساالر از نبوغ زنانه ةشدة جامع تعريف
چارچوب آداب و سنن اجتماعي و ديني است؛ لذا قلمرو گفتمان او در  شدهشكوفا 
  .گيرد شكل مي

 1ولكننّي قَرّرت أن أشفي منك.. . شئٌ فيك جرَّدني من عقلي يوماً... أتدري أنّني أحببتُك .. .خالد 
)277(.   

برآمده از عقل و منطق است كه مردان را  و در اينجا قلمرو گفتمان زني فرهيخته
  . سازد مبهوت مي

حوزة . اجتماع است پايينزنان عامي و سطح  ةزن برادر خالد، نمون شخصيت عتيقه،
زبان  ؛زنان در نظام مردساالر است ةشد گفتماني عتيقه بازنمايي گفتمان تعريف

  . هاي زنانه هاي سطحي و ناچيز، زبان حسرت و وراجي دغدغه
...  ينقَطع عن مراسيِمِ الحفلِالذي ال  عتيقةرت حالَ استيقاظي أن أهرب من البيت، و من حديث قرّ

  :لتواصلِ حديثها... و لكنَّها لحقَت بي 
 )310-309( 2!ةًيا حسر.. .لو رأيت جهاز العروسِ و ... يقالُ إنّهم .. . علي بالكــ 

 .ديگري از زنان داستان است ةعنوان زني اروپايي، نمون كاترين، دوست خالد، به
آن دسته از  ةاو نمون. جسمي است ةماي ات دونيز منحصر بر لذّحوزة گفتمان كاترين ن

 ند؛آنها حقيراز ديد  ،ندكن برداري مي بهرهاز آنان مردان با وجود اينكه ي است كه انزن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كه از آن ولي من تصميم گرفتم .. . چيزي در تو روزي عقل از سرم راند.. . داني كه من دوستت دارم مي. .. خالد 1

 .راحت شوم
 گفت فرار كنم مي مراسم ازدواج ةعتيقه كه مدام دربارهاي  كه از خانه و از حرف وقتي بيدار شدم تصميم گرفتم 2

واي ... ديدي و  مي عروس را ةزيياگر جه.. . گفتند آنها ، ميداني مي :تا حرفش را ادامه دهد... اما دنبالم آمد ... 
 !عجب
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 »سريراً أخري للرجل«و » ً أخريةوِساد« و »نساء عابرات« آنها را نيز كه راوي  طور همان
  .دخوانَ مي )385(

مردم عادي جمله مردان زيادي، از در اين رمان  كرديمناني كه ذكر ز معدوددر كنار 
در آنها هاي فردي  حضور دارند كه بيش از تفاوت ،اجتماع تا مبارزان و سياستمداران

خالد، مردي  ان، برادرحس. گفتار، به تشابهات فكري گروه آنان اهميت داده شده است
اما  ،جامعه است گانفرهيختاي از  هو نموناو معلم دبيرستان . برآمده از دل جامعه است

ماندگي  از عقبحكايت  ،هاي سادة او كه محصور به ضروريات زندگي است نوع آرزو
  . جامعه دارد

لقَد تَحولنا ...  تَتحدثُ؟ فيةٍثقا ةٍفَكيف تُريد أن نُفَكِّرَ في أشياء أُخري، عن أيِ حيا...  نَحنُ متعبونَ
  )302( 1...لنَّمل،تبحثُ عن قوتها و جحرٍ تَختَبِئُ فيه مع أَوالدها ال اكثَرإلي أمةٍ منَ ا

ماندگي و فقر فرهنگي  سان يك استاد، با زباني انتقادي، از علل عقب حسان به
 .كند گويد، اما همانند بقية افراد جامعه هيچ تالشي براي تغيير اوضاع نمي ملت مي

شان از  ايي دارند، لذا در بازنمايي هويت مليها با جامعه پيونده اغلب شخصيت
الفاظ عاميانه در زبان . شود وحكَم بومي استفاده مي زبان عاميانه و زبان امثال

فرهنگ تر و به  شود تا نظام زبان رمان ناهمگون فرهيخته و فصيح داستان وارد مي
  . تر شود مردم نزديك

ارزشي و اجتماعي  و فق فكريبنا به ا ،شده در رمان هاي تكوين قلمرو شخصيت
لكل « هركس قلمرو واژگان خود را دارد. است ريزي شده آنان، با واژگان متناسب پي

 هاي صريح و هشدار براي نمونه زبان مبارزان زبان انتقاد. )197(» ثوار قاموسهم الخاص
زنده پرده و گ بي و عنوان يك مبارز فلسطيني، صريح به ،زيادگفتمان زبان و نوع  .ستا

  .است
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ما ... كني؟  مي كدام زندگي فرهنگي صحبت ةخواهي به چيزهاي ديگر فكر كنيم، دربار مي رچطو ...ما خسته ايم 1

گردند و فقط دنبال سوراخي هستند كه با  مي كه به دنبال غذايشان ايم هايي تبديل شده مورچه ةبه دست
 .هايشان در آن پناه گيرند بچه
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 أسماء لسطيِني، تحتمِ الفها بالداألنظمةِ التي تَشتَري مجد لككان حديثُ زياد ينتهي كالعادةِ بِشَتمِ ت
 )197( 1و المواجِهة.. . مستَعارةٍ كالرَّفض و الصمود

طلبانه  هاي منفعت در سخن از وطن و سياست، حوزة گفتمان سياستمداران با نگاه
بازي براي رسيدن به قدرت و ثروت هستند، زبان سود و معامله، تزوير  باند كه به دنبال
  :و رياست

نَظرَةٌ خاطفَةٌ واحدةٌ و بعض الجملِ المتبادلَةِ فَقَط ، كانت كافيةً لأستَنتج نوعيةَ ذلك المجلسِ 
و الصفَقَات .. . فُونَ الشُّعارات العلَنيةَالّذي يضم نُخبةً من وجهاء المهجرِ، الذيِنَ يحتَر» الرَّاقي«

  )232( 2.السرِّيَة

شان،  سو با زبان سياستمداران، برآمده از چهرة ظاهرييك در عبارت فوق از 
) همسو با نويسنده(با زبان انتقادي شخصيت  ديگر و از سوي ،»مترقي: راقي«: مواجهيم

و زدوبندهاي .. . ادن شعارهاي ظاهريكساني كه در سرد«: گويد كه از باطن آنان مي
متناقض  ةاي، چهر اين عبارت، همسو با لحن انتقادي بافت زمينه. »اند اي پنهاني حرفه

ها و نيز سطح  با وجود تعداد اندك شخصيت ،ترتيب ينا هب .دهد اين افراد را نشان مي
و بينش آنان  نوع منش ــ اند باالي جامعه ةكه اغلب از طبق ــ هم اجتماعي نزديك به

  .است ويژه نسبت به موضوع زن و وطن، به ايجاد جزاير چندزباني در رمان كمك كرده به
  

  بازنمايي انواع الحاقي و افزودني در رمان 2.2.4
 ارتباطيمنظور تكوين نظام متنوع و ناهمگون زبان رمان،  به الجسد ةذاكر رمان

مانند زبان شعر، سخن ادبيان و ادبي  و غير تنگاتنگ و پررنگ با زبان انواع ادبي
هاي قومي، زبان  ملّي، اسطوره و تاريخي و هاي ديني م، داستانكَوح هنرمندان، زبان امثال

راوي و  مكالماتزبان هريك از اين انواع در  .دارد مانند آندين و قرآن و 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كشيد كه به نام عدم سازش، مقاومت و رويارويي،  يم هايي به آن سازمان زياد طبق معمول به دشنامهاي  حرف 1

 .كنند مي معامله خود را با خون فلسطيني هشكو
2 را كه خيلي از » مترقي«شده، كافي بود تا جنس آن مجلس  بدل و يك نگاه سطحي و شنيدن برخي جمالت رد

 .و زدوبندهاي فراوان پنهاني... هايي با شعارهاي علني  چهره ؛مهاجر را در خود جمع كرده بود، بفهممهاي  نخبه
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ت يگاه فارغ از ندر اين رمان گفتمان دوصدايي . است هاي داستان به كار رفته شخصيت
دادن تسلط نويسنده بر متون  عد ادبي و فرهنگي رمان و نشاننويسنده و جهت تقويت ب

كه ذكر عناصر  ازآنجا. گيرد اي در زبان رمان، شكل مي و گاه با تلفيق مكالمه ،مختلف
در اين مختصر  و ي در رمان شامل موارد بسيار استگچندزبان وجودآورندة به بينامتنيِ

  .كنيم ذكر چند نمونه بسنده ميتنها به  ،گنجد نمي
بينامتني با متون  ينظر، ارتباط  رمان در بيان مفاهيم انساني مورد ةزبان شعرگون

و  داردها  شعري از ادب عربي قديم و معاصر و نيز ادبيات فرانسه و ساير زبان
و در  كند ميبه فراخواني سخنان اديبان و هنرمندان از ملل مختلف توجه  ،حال درعين

اي برقرار  پيوندي مكالمه ،هاي ديگر ميان زبان نويسنده و زبان ،تماني دوصداييگف
و اغلب  را داردپايبندي به زبان عربي  ةاست كه نويسنده دغدغ حالي اين در. سازد مي

در پيوند با  كتاب، اهداء ةدر صفحمستغانمي خود  ؛ كما اينكهشود متون به عربي نقل مي
اد كه كند كه از نثر دو رمان مالك حد صراحت اشاره مي ، بهنثر و در تقديس زبان عربي

   1.است هكردد، اقتباس خوانَ مي شهيد زبانوي را 
 گانة ممنوع سهدر خالل ، الجسد ةذاكر ازنمايي موضوع زن و وطن در گفتمان رمانب
زبان رمان در كنار . كند ي را تقويت ميگزبان چند) 337(سياست و جنسيت  و دين

و باعث  قرآن نيز دارد زبانبا  اشتراكاتي، )317، 316، 315 .ك.ر( اژگان دينيانعكاس و
را در پيوند با افكار  همچنين نويسنده زبان رمان). 62 .ك.ر(شود  ايجاد بينامتنيت مي

ملي و  وهاي ديني  ها و اسطوره يي با داستاننيز در پيوند گفتگو وملي و بومي و مردمي 
قرار آمده از عمق تاريخ فكري بشر و نيز عمق فرهنگ الجزاير نگاه جنسيتي بر و مذهبي

عنوان گناه نخست  و ميوة ممنوعه به )ع(عنوان نمونه داستان حضرت آدم به. دهد مي
»برآمده از اين ديدگاه است كه زن باعث اخراج آدم از )261، 12( »خطيئُتُنَا األُولي ،

كند و نيز در بستر زبان  تان فراهم مياما بنا به بافتي كه نويسنده در داس ،بهشت شد
  . شود نوعي با اين تفكر برخورد مي پردازد، به اي كه به نقل اين حكايت مي مجادله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و » )بخشم مي آهويي به تو( غزالةسأهبك « شده به خط درشت برگرفته از دو رمان مالك حداد جمالت نوشته« 1

 )30(. »)دهد نمي ديگر پاسخها  روي گل پياده( وصيف األزهار لم يعد يجيب«
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اءةَ حوطرِياً لُعبعيِ فينَ مارستم ي بِأَكلِ التُفَّاح ال أكثرَ، كنتالمرأةَ التي أَغَرَّتن كُن . كُنتو لم ي
ي أَن أتَنَكَّرَ لبإمكانسكُنُنلٍ يجن رأَكثَر مبالذَّات أنت كأكُونَ معمي لاقَة آدي حم12( 1!، ف(  

داند،  هاي بشر مي در كنار طرح تفكر نظام مردساالر كه زن را مسبب تمام بدبختي
شود كه در گفتماني دوصدايي  اي بازنمايي مي گونه داستان گناه نخست در نوشتار زنانه به

  . ن مرد خود به حماقت تاريخي آدم و اشتباهش اعتراف كندشكل گرفته، قهرما
نوع بينش و فرهنگ  ،در پيوند با فرهنگ مردميدر تعبيرات خود،  زبان داستان
هاي بومي و  هاي بومي، شعرها و سرودهاي ملي و ترانه ها و اسطوره عاميانه، داستان

ها  برآمده از ارزش ،دم الجزايرهاي مر صداي توده .گيرد را به كار مي م عاميانهكَوح امثال
ها  صداي شخصيت ةها در زمين ها و اسطوره در بستر حكايت ،و باورهاي ملي و قومي

عنوان مثال احالم در بيان سرگذشت ظالمانة حاكماني چون صالح  به. شود بازنمايي مي
را  اي كه صالح باي اسطوره. كند اي قومي را با زباني انتقادي روايت مي باي، اسطوره

كه در دوران حكومتش داشته، ضمن تقدير، مستوجب  اي رغم تمام عمران و آبادي علي
ها  و به آسمان شود ميكالغي تبديل  او بعد از قتل يكي از اولياء به. داند عذاب نيز مي

 ةدر اين روايت دو چهرنويسنده . شود ناميده مي 2رود و از آن زمان محمد الغراب مي
وطن و ميان از تناقض  ،هاي مردم دهد تا ضمن بيان ديدگاه قرار ميروي هم  هملي را روب

  .دارند دو را گرامي مي مردمي بگويد كه ياد هر
 الكأسبابِ ه ذَا الجِسرَ كانَ أحداي(تقولُ أسطورةٌ شعبيةٌ، إنّ هح بالةَ) صفجِعتَه الماينه فقد  ... و

و عندما سقطَ رأس  .ألولياء الّذينَ كانُوا يتَمتَّعونَ بِشَعبِيةٍ كَبِيرةٍ، أحد ا)دسيدي محم(قَتَل فَوقَه 
  )297( 3... الرَّجلّ الولي علَي األَرضِ، تَحولَ جسمه إِلَي غُرابٍ و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ني كه به شكلي غريزي، بازي حوا را بر سر منفقط زني بودي كه مرا به خوردن سيب اغوا كردي و نه بيشتر؛ ز 1

 .براي من هم امكان نداشت كه نقشي بيش از يك مرد در كسوت حماقت آدم بازي كنم تا بتوانم با تو باشم. آوردي
 www.ibtesama.com/vb/showthread-t_114730.html. ك.ربراي اطالعات بيشتر  2
بيگ يكي از  صالح... اش بود  بيگ و پايان فجيع زندگي هالكت صالح همين پل باعث: گويد اي عاميانه مي افسانه 3

را، كه جايگاه مردمي زيادي داشت، روي همين پل كشته است و هنگامي كه سر بريدة » سيدي محمد«اولياء، 
 ...آن ولي روي زمين افتاد به كالغي استحاله پيدا كرد و 
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 هاي ميهني و قوميِ گفتمان دوصدايي شكل گرفته از صداي ارزش ترتيب در ينا هب
نويسنده با بيان عمق اعتقادات . گيرد ي شكل ميگزبان چند بازنموده در صداي شخصيت،

كه فوق  ةهمانند نمون. اين فرهنگ را بازنمايي كند كوشد ميمردساالر  ةو فرهنگ جامع
لحن انتقادي او بيانگر اين  ،شود روايت مي ،شخصيت زن اصلي داستاناحالم، از زبان 

تقولُ « :گويد پس مي ؛تابد ميها را برن است كه شخصيت فرهيختة زنانه اين خرافات
در اينجاست كه  .)297-296( 1»... هذه هي قُسنطينَة! دونَ أَن تَدرِي... أُسطورةٌ شَعبِيةٌ إِنَّ 

نگاه حاكم بر  )!(ب تعجحاكي از زن در جدال با نظام فكري سازندة خرافات و با لحني 
  .كند فرهنگ و جامعه را نقد مي

زبان  ،ايجاد زباني ناهمگون در رمان براي فرهنگ عامه دنخوانفرا منظور بههمچنين 
: شود مي به كار گرفتهكالمي شخصيت،  ةبا زمين و مرتبطصورت مستقيم  امثال گاه به

تا با توجه  مرتبط استبا صداي شخصيت كامالً گاه  ، و)98( »يؤخذ الحذر من مأمنه«
تمسكت « :دوصدايي شكل گيردعنصر فرهنگي مخاطب،  ةبه افق بينش خواننده و زمين

به زبان عاميانه روايت  ي نيزگاه و ،)60( 2»بسؤاله كأنني أتمسك بقشة قد تنقذني من الغرق
تا ضمن تأكيد  )228( 3»!ما يتخبطش.. .الطير الحرّ ما ينحكمش، و إذا إنحكم «: دنشو مي

گاه نيز امثالي از  .دكندر رمان تقويت  را بر عاميانه بودن امثال، نظام نامتجانس زباني
ضمن بازتاب عمق  تا )120( شود بيان مي ها مانند فرانسه، به زبان عربي ساير فرهنگ

زن و  و هاي برآمده از آن در موضوع زندگي تسلط خود بر فرهنگ ملل، روايتگر نگاه
  .وطن باشد

مند با متون تاريخي شكل گفتگو اي هرابط نمونة ديگر ارتباط بينامتني رمان در
وطن و تاريخ مبارزاتي سرزمين  ةكه از زبان راوي دربار اي هاي تاريخي داستان. گيرد مي

اي كه  نوشتار زنانه ةشود، در زمين خواهي آنان بيان مي ظلم و زياده حاكمان و ةو سيطر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .اين است قسطنطيه! دبدون اينكه بفهم ... گويد كه مي اي ملي اسطوره 1
خواست مرا از غرق شدن نجات  مي آويختم كه مي اي پاره طوري خودم را به پرسشش چسباندم كه انگار به تخته 2

 .دهد
 .زند نمي خودش را به در و ديوار...  افتد و اگر به دام افتاد نمي آزاد به دام ةپرند $
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و گفتماني  )291-290(خورد  جنسيتي پيوند مي يبا نگاه، داند زن را رمز وطن مي
ترتيب بازنمايي متون تاريخي درواقع بازنمايي تفكر  ينا هب. دده شكل ميرا دوصدايي 

  .جويانه نسبت به وطن يا همان زن است مردساالرانه و نوع نگاه سلطه
  
  نتيجه. 5

اساس نيت و هدف نويسنده،  است كه بر يهاي ناهمگون رمان زنانه برساخته از زبان
انة پيرزاد و مستغانمي، زن نوشتار. است مرتبط  هاي ارزشي متفاوت سخنگويان افق اب

هاي مختلف و با  ي را به شيوهگ، چندزبانآنمتناسب با توان هنري و زنانه بودن 
ت با انواع بينامتني ها و نيز در شخصيتو  در سطح گفتمان راوي ،رويكردهاي متفاوت

  .ستا ايجاد كردهرا دوصدايي  يبسته و گفتمان  كار به ،ادبي ادبي و غير
كرده  انتخابزن يك  ،نويسنده اننداعتالي سخن زنانه، راوي را هم منظور بهپيرزاد 

زن را در نوشتار  وي. هاي زنانه از زبان زنان باشد تا دنياي رمان بازتاب دغدغهاست 
هاي  گفتمان ةدرباررا زنانه  اي هكند و انديش عنوان فاعل سخنگو مطرح مي خود به
هاي زن از سطوح اجتماعي  ه شخصيتاين دنياي زنان در. گذارد به نمايش ميمختلف 

گاه گفتمان برساخته از بينش نظام  و هاي مرد حضور دارند مختلف، بيش از شخصيت
مند زبان رمان، گفتگودر تعامل . كنند و گاه آن را نقد و يا نقض مي ،مردساالر را بازتوليد
هاي برآمده از سطوح مختلف فكري و فرهنگي و  شخصيت  تأكيد بر تنوع زبان

اين امر ي كه يتا جا ،اجتماعي، در بازتاب عيني گفتار افراد، بسيار مورد توجه است
ي، گدر تكميل مؤلفة چندزبان. شده استاي نيز  زبان افراد حاشيه نمود يافتنباعث 

است  نظر قرار گرفته د حدودي م تا  ،ارتباط ميان زبان رمان و زبان انواع ادبي و غيرادبي
برآمده از فرهنگ  ديني و تاريخيِ و ر ارتباط بينامتني با متون ادبيو نويسنده، رمان را د

هم نوع  كه در اين پيوند بينامتني، باز است   اينتوجه جالب نكتة دهد، اما  ارامنه قرار مي
  .استقرار گرفته زبان زنانه بيش از موضوع مورد توجه 

تبيين  دراو . رزاد استپي با رويكردزبان نوشتار زنانه متفاوت  رويكرد مستغانمي در
اين  ،ت نويسندهاما در جهت ني ،كند و نقض تفكر مردساالر از راوي مرد استفاده مي
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دنياي . انجامد گفتماني دوصدايي مي ايجاد زبان و ديد مردانه، در زمينة نوشتار زنانه، به
بيش  هاي مرد لذا شخصيت ،رمان برآمده از زبان راوي مرد در ظاهر دنيايي مردانه است

با توجه به سطح اجتماعي و بينش خاصي كه نسبت به  ،هريك و از زنان حضور دارند
كنند و در بستر نوشتار  ايجاد مي را هاي متنوعي وطن دارند، گفتمان ، يعنيزن و رمز آن

هاي  مند و براي تقويت زبانگفتگودر اين تعامل . آفرينند ميرا زنانه گفتماني دوصدايي 
و  گيرد ميزبان شاعرانه و رسمي داستان در پيوند با زبان جامعه قرار  ناهمگون در رمان،

بيشترين تعامل . شود رمان مي و ها سخن شخصيتوارد زبان عاميانه و يا زبان امثال 
بلكه در پيوند بينامتني با  ،ها مند در زبان اين رمان، نه در سطح زبان شخصيتگفتگو

مذهبي و  و هاي ملي يبان و هنرمندان و داستانو نثر، سخن اد نظمزبان انواع ادبي از 
تاريخي قابل  ي وقرآن و ادبي مانند متون ديني هاي بومي و انواع متون غير اسطوره
در جهت تقويت سطح ادبي و گاه  ،نويسنده تفارغ از ني عناصر، اين. است مالحظه

 ةت زنانا نيمند بگفتگوو گاه در ارتباط  ،فرهنگي رمان و زبان فخيم و شاعرانة آن
  .اند نويسنده و از منظر نقد فرهنگ و اجتماع بازنمايي شده
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