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Abstract 

The present research is an attempt to deconstruct the famous contemporary 
author, Behazin's "Dokhtar Raiyyat" with regard to Bakhtin's ideas, 
specifically his theory of dialogism, and reflect on the novel's discourse of 
polyphony. The following questions have been responded to in this paper: 1-
how dynamic are the women in this novel in the representation of 
polyphony? 2-how do modernity and tradition rise against each other 
throughout the plot? 3-how the elite and educated class affected the rise of 
polyphony in this story? The results showed that the role of women were of 
passive characters who provided the backbone for the representation of the 
overcoming discourse introduced by the protagonist. On the other hand, the 
elite class, affected by the west and nationalism, have been some sort of a 
help to the rise of polyphony in this work; also the contradiction between 
modernity and tradition has been effective in the rise of polyphony in this 
artwork in that tradition has laid the foundation of power for the ruling class 
of the society.Of course what should be noted as a conclusion is that social 
context and gender are two noted subjects that the writer reflected on to 
challenge the intellect and moral roots of traditional society and create a 
polyphony between power components and defeated components. 

Keywords: polyphony, Bakhtin, Behazin,Dokhtar Raiyyat، gender, 
discourse. 
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 کردیبا کاربست رو نیآذاثر به تیرمان دختر رعدر  ییچندصدا
  نیباخت یگفتگومند

     پاکزهره دست
 تهران، ،علوم و تحقیقات دانشگاه ،زبان و ادبیات فارسی رشته دکتری دانشجوی

  ایران
  

  ، تهران، ایرانعالمه طباطبایی، دانشگاه گروه زبان و ادبیات فارسیاستادیار   سعید حمیدیان
  

 ، ایراناسالمشهر، آزاد اسالمی، دانشگاه گروه زبان و ادبیات فارسیاستادیار  فرهاد طهماسبی

 

 دهیچک
 در موجود گفتمان گفتگومندی، ینظریه خاص طوربه و باختین ءآرا از استفاده با دارد سعی حاضر پژوهش

 این در. بپردازد رمان این در چندصدایی بازتاب به و کند انتقادی واکاوی را آذینبه اثر ،رعیت دختر رمان
 چندصدایی، بروز در موردپژوهش رمان زنان چگونه -1: است شدهدادهپاسخ هاپرسش این به پژوهش

موثر  پژوهش مورد رمان در چندصدایی بروز در ونه طبقات فرادست و فرودست چگ -2 اند؟بوده منداپوی
 اند؟بوده مؤثر رعیت دختر رمان در چندصدایی بروز در نخبه یطبقه و فکرانروشن چگونه -3 ؟ انددهوب

 بستر صرفاً و اندداشته منفعل ینقش چندصدایی بازنمود در زنان که بود مهم این از حاکی آمدهدستبه نتایج
 اقشار دیگر، سوی از. اندآورده فراهم قهرمان توسط شدهمعرفی غالب گفتمان بازنمود برای را داستانی

 در چندصدایی آمدن وجود به درنیز  هستند گراییملی و چپ هاینجریا تأثیر تحت که داستان ینخبه
در چند صدایی رمان  ایعمدهفرادست و فرودست نقش  یطبقه. تقابل و رویارویی دو اندمؤثر بوده داستان
 بوده جامعه توانگر یطبقه قدرت هایپایه سازینهادینه خدمت در محورسنت روستایی زندگی زیرادارد 
 ،جنسیت و اجتماعی بافت که است این شد متذکر باید تتبع این گیرینتیجه عنوانبه آنچه البته. است

 کرده تالش آن از استفاده با نویسنده که است رعیت دختر داستانی تاروپود در ایبرجسته موضوعات
 اجزای میان چندصدایی یک کند سعی و بکشد چالش به را سنتی یجامعه اخالقی و فکری هایریشه

 .سازد برقرار جامعه مقهور اجزای و قدرت
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 .یاجتماع بافت ت،یجنس ،دختر رعیت ن،یآذبه ن،یباخت ،ییچندصدا :هاواژهدیکل

  مقدمه

به شکل نقاشی بر دیوار غارها خود را از زمان بشر نخستین و گفتگو ایجاد ارتباط کالمی 
و شد  مندنظام گفتگو ،زبان و خط شکل گرفت ،بعدها با گسترش تمدن ؛نمایان ساخت

 1یچ باختینومیخائیلو میخائیل .موضوع پژوهش اندیشمندان زیادی از جمله باختین گشت
ادبیات  شناسیجامعه گذارانبنیانپردازِ روسی و از م(، فیلسوف و نظریه. 1۸۹۵-1۹۷۵)

لیف کرده أادبی و بالغی ت ینظریه ،نقد یحوزهآثار تأثیرگذاری در  . اوشودمیمحسوب 
باختین به آنها  متنوعی که موضوعات ،اشاره دارد 2گونه که برندیستهمان است.

های جدید، جمله مارکسیست ازبخش گروهی از اندیشمندان پردازد الهاممی
در افزاید باختین می اوبوده است.  ۵هاشناسنشانهو  4گرایان، پساساخت3گرایانساخت

موضع انتقادی اتخاذ « ۷گرایانذهن»های حلراهو  6شناسی ساختارگرای سوسورزبان مقابل
 دارد. تأکید فرا متن بر روابطدر بررسی متون  .(Brandist،2002)کرد 

آثار ادبی ضمن تقسیم روابط به زبانی و فرازبانی، توجه فراوانی به  یباختین در مطالعه»
 گیردمی، در مقابل مطالعات و علومی قرار شناختیفرازبانروابط فرازبانی دارد. او با طرح 

)نامور  «.آن ندارند فرامتنیو توجهی به روابط فرازبانی و  شوندمیبه زبان محدود  صرفاًکه 
 .(13۹4،مطلق

در شرایط »های ملموس افراد توّجه را از صورت و ساختِ کالم به گفتهباختین 
« وشنودیگفت»ای و اعالم نمود که زبان باید ذاتًا پدیدها. معطوف کرد« اجتماعی مشخص

گوناگون  هایبه شکلتوان میمجموعه نظریات باختین را  طور کل،به .در نظر گرفته شود
 اصل چهارمکان. این  -زمان و آمیختگی ،اییچندصد ،بندی کرد: گفتگومندیتقسیم

یکدیگر را تعریف و تبیین  . این اصول چهارگانهدهندچارچوب نظری باختین را شکل می
دو اصل  .دارند کانونی و مهم یو چندصدایی نقش مندیوگودر این میان گفت و کنندمی

 این اصولاین دو اصل مهم هستند.  یویژهمکان و آمیختگی، تبیین  -دیگر یعنی زمان
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شکل  ؛است« مکالمه»و « گفتگو» یمسئلههنری باختین را که مبتنی بر  -ادبیی نظریه
نخستین کسی نبود که گفتگو را عنوان کرد. مارتین بوبر در کتاب  البته باختین .دهندمی
بر خی از  .اندرانده، از این معنی سخن "هامکالمه"و فرانسیس ژاک در کتاب  "من و تو"

؛ (13۸0احمدی، )معاصر باختین نیز در آثار خود به اهمیت مکالمه پرداختند  هایفرمالیست
 وا و این وجه تمایز کار او با دیگران است. داندمیاما باختین منطق مکالمه را بنیان سخن 

و میدان دادن به صداهای مختلف از منظر گفتگومندی  مختلف ادبی هایگونه در بررسی
 دارد. صداییاو شعر، لزوماً ماهیتی تک نظر از .قائل نیستظرفیتی برای شعر 

و جز  []به خود او تعلق دارد کندمیرا از قصد و حضور دیگری عاری  هاگفتهشاعر »
که پیوند خود را با برخی  ایشیوهبه  همآن؛ گیردنمیو اشکال را به کار  هاگفتهبرخی 

برعکس  .(Bakhtin،1۹۷3)«.دهدمیزبانی از دست  هایبافتقصدمندانه و برخی  هایالیه
او رمان را با فرد برای بازنمایی صداهای متعدد برخوردار است. مان از قابلیتی منحصربهر

تک صدا و چند صدا  یدستهصدایی به دو  ماهیت چندتوجه به میزان برخورداری از 
-نماینده وند ها ایدئولوژی معیّنی دارهر یک از شخصیت در رمان چند صدا کند.میتقسیم 

 .است چندصدا رمان هاینمونهبهترین داستایوفسکی از  هایرمان .یک گفتمان هستند ی
 درکامل  طوربهمستقل و متمایز، چندصدایی اصیل صداها  هایخودآگاهیتکثر صدا و »

 (همان) «.دهدمیداستایوفسکی را شکل  هایرمانویژگی بنیادین  واقع
ها را برای پیشبرد گفتمان شخصِی خود شخصیت ،در مقابل نویسنده در رمان تک صدا

تحت عنوان مسائل  خودباختین در اثر  .تولستوی هایرمانمانند  ؛به کار گرفته است
داستایوفسکی و  هایرمانبین ای ی جسورانهمقایسه( 1۹2۹شناسی داستایوفسکی )ادبیات

 تولستوی انجام داد.
 یکنندهکنترلتابع مقاصد  اکیداً شنویممیصداهای گوناگونی که در آثار تولستوی »

است. در مقایسه با این  مؤلففقط یک حقیقت وجود دارد و آن از دیدگاه  ؛است مؤلف
 ( راوشنودیگفت) «چندصدایی»الب جدید ، داستایوفسکی یک ق«تک گفتاری»نوع رمان 

مختلف  هایشخصیتکه  یهایدیدگاهوحدت بخشیدن به  برای این قالبدر  .دهدمیبسط 
مختلف با  هایشخصیت آگاهی است. صورت نگرفتهکوششی  گونههیچ کنندمیبیان 

، بلکه شوندنمیمقهور دیدگاه نویسنده  هاشخصیتو  شودنمیآگاهی نویسنده مخلوط 
 (.13۸4)رامان سلدن،  «کنندمییکپارچگی و استقالل خود را حفظ 



 

 

از روایت است که مخاطب را به  ینوع دیگر» کاوش متن بر اساس گفتگومندی باختین
 ناگفته راهنمایی هایحرفدرونی، صداهای گوناگون و گاه پنهان و  هایالیهکشف 

همچون  ،های انتقادیاز دریچه های فارسیرمانلذا پرداختن به  .(13۸۹)قبادی،  «.کندمی
تواند یکی از ابزارهای تبیین شرایط می ،رویکردهای انتقادی ادبی و هرمنوتیکی انتقادی

انتقادی  -بررسی فضای اجتماعی این پژوهشهدف . تاریخی باشدخاص  یدورهاجتماعی 
هوم چندصدایی در قالب حکومت قاجار و جنگ جهانی اول با استناد به مف در اواخرایران 

اهمیت انتخاب این دوره و  رمان گفتگومندی باختین است. دلیل  ینظریهرمان از نگاه 
اجتماعی منحصر  -ای است که ایرانیان وارد تحوالت سیاسیمذکور، بررسی برهه

که به نحوی سرآغاز عبور ایران از زندگی روستایی به زندگی  . تحوالتیشوندمی
مدرن در  زندگی وین بزنگاه تاریخی، شروع گفتگو میان زندگی سنتی شهرنشینی است. ا

های بعدی و شروع حکومت رضاخانی، این تنازعات به اوج خود در سال .ایران است
 رسد.می

 های ذیل پاسخ دهیم:برای انجام پژوهش حاضر، تالش خواهیم کرد به پرسش
چگونه  -2اند؟ بوده مندیاپودر بروز چندصدایی  پژوهش موردچگونه زنان رمان  -1 

و  فکرانروشنچگونه  -3؟ بودند مؤثرطبقات فرادست و فرودست در چند صدایی داستان 
 اند؟مؤثر بوده پژوهش موردهای نخبه در بروز چندصدایی در رمان یطبقه

ماهیتش،  یواسطه بهکه  است ایکتابخانه هایپژوهش یگونه از تحقیق این
 نکات مناسب، یمقایسه و بندیطبقه بررسی، از پس نگارنده .است تحلیلی–توصیفی

 ثبت جامع وتحلیلتجزیه از را پس نتایج و نموده یادداشت، فیش قالب در را الزم

علوم انسانی  یهعرصهای بنیادی در . الزم به ذکر است تحقیق حاضر جزو پژوهشکندمی
 تواند باشد.نیز می

 پژوهش ینهیشیپ
که  اینامهیانپا یابه مقاله  یعلم یهاپژوهشدر  فراوان جستجویو  ررسیببا  نگارنده

 نیافته دست ،بپردازد ینباخت ییهنظراز منظر  یترمان دختر رع بررسی خاص به طوربه
 .است
احالم  یهارمان یقیمطالعه تطب»با عنوان  ی( رساله دکتر13۹3اکبر زاده ، فاطمه ) -

مدرس به  تیدر دانشگاه ترب « نیباخت ییچندآوا هینظر در پرتو زادریپ ایو زو یمستغانم
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در  یمجال به نقد گفتگومند نیپژوهشگر در ا .روشنگر نوشته است یدکتر کبر ییراهنما
)ذاکره الجسد احالم  یعرب یزنانهزنانه را در دو رمان  یگرمکالمه و پردازدیمآثار زنانه 

( به صورت نقد  زادریپ ایکنم اثر زو ی) چراغ ها را من خاموش م ی( و فارس یمستغانم
 جینتا  کند.یم یبررس  یستیو نقد فمن ینیباخت ییچند آوا یهینظر نیو جمع ب  یقیتلف

را با استفاده  هنیمختلف در مورد زن و م یهایدئولوژیا یاز آن است که مستغانم یحاک
زاد از نظر ریرمان پ کهحالیدر   کند.یم انیمتضاد  ب یهادوگانهو  یکارناوال یهامولفهاز 

دارد و تک  دیتاًک یدئولوژیا کیتنها بر   ییاز نظر چند آوا  یول زبان و محتوا زنانه است 
 .آواست

 یرمان باز یررسب» ،(13۹6) یهاجر نیو حس یهیفق نیو حس نینوش ،یاستاد محمد -
باهنر  دیادب  و زبان دانشگاه شه یهینشر «نیباخت ییچند صدا یهینظرآخر بانو بر اساس 

خر  آ یرمان باز  ،مقاله نیپژوهشگر در ا .۹۵-۹4 ،کیشماره چهل و  ،ستمیکرمان  سال ب
آثار  یزمرهرمان را در  سپس ؛دهدیمقرار  یمورد بررس نیباخت ییدارا از منظر  چند ص

و جدل پنهان  یتعدد راو ،دید یهیزاومکرر  رییتغ ،یبانو چند ز دهدیمگفتگومند قرار 
 یابد.میدر رمان  ییچند آوا یهامولفه نیکاربردترپر

و  ینیباخت یو چند زبان ییچند آوا» ،(13۹6نوکنده )خواجه  میفرزاد و مر ،بالو -
 نی. در ا13۹6 ،۷4شماره  ،21سال ،یادب یمتن پژوه« آن در رمان سنگ صبور یهاجلوه
 ییآواهم ،تینامتنیب ،یپردازضهینق ازاعم  ییمختلف چند آوا یهاجلوه سندهینو ،مقاله

چند و رمان را  دینمایم نییمتن تب یهامثالو ... را همراه با شاهد  ادبی-یخیاشخاص تار
و  کوچهزبان  یبه عبارت ای انهیچون زبان عام ییهامولفه .کندیم یآوا و چند زبان معرف

 نیو گروتسک را مؤثرتر ضهینق ،تینامتنیب  ،اشخاص داستان یدرون ییگوتک ،بازار
  .داندیمرمان  ییدر چند صدا هامولفه
محمود  تیدختر رعرمان  یررسب»(، 13۹2) حمید رضا و پریسا قبادی سامیان، ،فرضی -

سال  ،بهارستان سخنا« گلدمن نیلوس ینیتکو ییگراساخت دگاهیاعتمادزاده بر اساس د
 یساختارها نیروابط ب یمجال به بررس نیپژوهشگر در ا .21،13۹2شماره  ،نهم

موجود در رمان با کاربرد روش  یجمع یسازنده آگاه یو ذهن یشناختییبایز
و موضوع گفتگومندی  در آن مد نظر  دازدپریمگلدمن  نیلوس ینیتکو ییگراساخت
 نیست.



 

 

رمان دختر  یساختارنقد »ارشد خود را با عنوان  ینامهنایپا( 13۹3) میمر ،یریام -
مقدم و استاد  یصالح الیدکتر سه ییدر دانشگاه الزهرا )س( به راهنما «نیاثر به آذ تیرع

عناصر  ،ساختار یپژوهشگر عالوه بر بررس ،یبررس نیدر ا .نوشته است ینیحس میمشاور مر
ژنت پرداخته  یهینظرزمان بر اساس  یمقولهداستان به  یو دستور یبانز یهایژگیوو 

متناسب با  یداستان از شتاب نیا یهاکنشکه از آن است  یحاک یبررس نیا یجهینتاست و 
مشترک با پژوهش  یزمینه رعیت  گرچه رمان دختر.استبرخوردار  سندهیمقصود نو

 .حاضر است اما رویکردها متفاوت است

 یچارچوب نظر
که الج آن را  کند.یم یبندمیتقسسخن در متن را  متن ابتدا یصداها یبررس یبرا نیباخت

گفتار -3 و شده ییگفتار بازنما-2 ،سندهینو میگفتار مستق-1»  :کندیم انیب گونهنیا
دوم متعلق به  یدسته ،یاول متعلق به راو یدسته .(13۹۸ و همکاران، )الج «هیدوسو

 یو دسته شودیمتن نم ییمنجر به چندآوا کدامچیاست که ه اناشخاص داست هایمکالمه
 .شودیم دهیشن ریغ یاست که آواها یگاهیسوم جا

را در اثر  ییچندآوا تواندیاست که م هیگفتار دوسو نیانواع سخن در رمان ا نیب در»
 .(13۷۸ ،ه و همکارانزاد نی)غالمحس« کند جادیا

اسکاز -3 ،ضهینق-2 ،یبردارسبک -1 :شودیم میخود به چهار دسته تقس هیدوسو گفتار
و عناصر موجود  یاز منطق گفتگومند یریگپژوهش با بهره ینا. یجدل نهان -4 و نیطن ای

(، 4)همگرا 3یسبک بخش ،فعال و منفعل 2یی، گفتار دورگه، دوصدا1مانند گونه در آن
 پرداخته آن هاییتو شخص یترع دختر رمان یواکاو به  یچند زبان و (6)واگرا ۵یضهنق

 .است
 و رفتار. شودیم یرمان بررس در یتهر شخص یاز چندگونگ ییگونه، فضا یمؤلفه در
 دو به گونه نگاه، نوع این در. دارد متفاوتی هایویژگی بررسی این در شخصیت هر گفتار

 .گفتمان و گفتار غالب قرار دارد ی،. در نوع رسمگرددیم یمتقس غیررسمی و رسمی نوع
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2. Double-voiced 
3. Stylization 
4. Convergent 
5. Parody 
6. Divergent 
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مقابل نوع  ینقطه و کندنمود پیدا میخود  یمراسم و مناسک کارناوال ،یررسمیدر نوع غ
 است. یرسم
بوده است.  (رسمی) یعاد یاز زندگ یموقت یزگر یکارناوال نوع یاصل مفهوم»

از خود  (موقت اما)ملموس  یبلکه شکل نبوده، تئاتر نمایش از هنری صورت یک کارناوال
 زیسته کارناوال طول در تعبیری به بلکه ،شودیم یصحنه باز یرو فقط نهبوده که  یزندگ
 .(13۹6 ،پوینده) «.است شده

 .دکنیم یفارا ا ینقش مهم یناز نگاه باخت ییچندصدا یدر بررس ،گفتار دورگه یمؤلفه
 همراه یشیاندجزم و یتقطع عدم با که شودیمطرح  یتثنو یمسئله دورگهگفتار  در

 .است
 ینا ،کندیدر دو گفتمان خود را عرضه م داستان هاییتشخص از ییک کهیهنگام

 یسنده. نوکنددنبال میرا  1یزبان یدو باز یتشخص یک ی،به عبارت .شودظاهر می مؤلفه
 یککند تا از استغراق در دو گفتمان به  2یداستانش را دچار دوگانگ یتدارد شخص یسع

 یزواحد، مخاطب ندرآن ینساخته شود؛ همچن یتشخص 3یالکتیکد یکتعامل نائل شود و 
 در هایتشخص گونهینا. شود یو احساس یروان یدچار دگرگون یتهمراه با آن شخص

 .شوندیمشناخته  «یاپو هاییتشخص»با عنوان  داستان
او  یتیشخص یتخصلت و خصوص یااو  ینیبجهانو  یدعقا ،او یتاز شخص یاجنبه»

محدود.  یاباشد  پردامنه سطحی، یا باشد عمیق است ممکن دگرگونی ایندگرگون شود. 
 در یعنی ،هاآن یرانگریدر و یاعمل کند  هایتشخص یممکن است در جهت سازندگ

 .(13۹4 صادقی، میر) «.برود پیش او کردن متعالی جهت
ما از  ییاست که منجر به رها یتشخص یک یروان یهادرک جنبه یندفرا ینحاصل ا 

 .شودیم هایتدر مورد شخص یکو کالس یسطح یهاقضاوت
آزمودن موضع  ینهمچنو  ییبازنما یبرا یتشخص یاعمال و کنش فرد رمان، در»

 .(13۹6 باختین،) «.است یضرور یتو گفتمان شخص یدئولوژیکا
 .آوردیمرا در ضمن کالم خود  یگریکالم د یسندهنو ،ییدوصدا یمؤلفه در

از  یدبا گویدیمکه سخن  یتیشخص ،باشد ییدوصدا واقعاًسخن  کهینا یبرا رمان، در»
یا مخالف  موافق دوم صدای با شاید اودوم آگاه باشد و با او به گفتگو بپردازد.  یصدا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Language Games 
2. Duality 
3. Dialectic 



 

 

 یپروژه»از  یو بخش درکقابل یددوم با یصدا یناست که ا ینمهم ا ینکتهاما  ،باشد
 .(13۹3 مکاریک،) «.باشد «گفته

را در  یگرد یصدا یاتا چه اندازه یسندهنوبفهمیم که است  یناهدف  مرحله ینادر 
است،  یسندهنو یاول که عموماً صدا یدر برابر صدا یاآرمان خود انعکاس داده است و 

 یحوزهرا در  ییدوصدا ،پرسش ینپاسخ به ا یبرا ینباخت شود؟یم یدهشن یدوم یصدا
مرعوب  یادیدوم تا حد ز یصدا یرفعال،در حالت غ .کندیم یبررس یرفعالغفعال و 

 یتنها دردوم  یصدا .دوم احاطه دارد یاول کامالً بر صدا یاول است و صدا یصدا
 .شودیاول م یصدا یمتسل

اساساً تحت کنترل  صدا این اما ید،درآ یندوم به طن یکه صدا دهدیماجازه  نویسنده»
 .(131ن:هما) «.حضور دارد آن در گریمکالمه ،حال ینا بااست.  یگرد یکالم
اول  یصدا یهدوم عل یو علناً صدا یمدوم هست یشاهد استقالل صدا یزدر حالت فعال ن 

 .آوردمی پدیداول  یصدا یرا برا ییهاو چالش کندیحرکت م
 ی،راو یکنندهیفتحرگفتمان  تمسخرآمیز، تقلیدی یا کنایی ،دارخنده گفتمان»

 یهمگ یقی،تلف یگونهو باالخره گفتمان کل  یتشخص یکدر زبان  کنندهیفتحرگفتمان 
 باختین،) «.هستند یامکالمهو ذاتاً  شوندیممحسوب  ییاز گفتمان دوصدا ییهانمونه
13۹6). 
 :تیمسزیر روبرو ه هایحالتبا  یرفعالغ یامنفعل  ییدر حالت دوصدا 

 .است یسندهبا گفتمان حاکم نو هایتشخص یهمراه: یبخش
خصومت و در داستان بار رفتار  ینا ی. حتکندیاول رفتار م یصدا یهعلنًا عل: یضهنق 
 بهاست باز  یهو کنا یشو ن یزصورت طنزآمبه یانب یناما چون ا گیرد؛یبه خود م نیز یدشمن
 .یستبر روند داستان اثرگذار ن یحالت فعال گفتمان یاندازه

بر  یختهو خودانگ یشفاهصورت به کندمیاز نوشتار که تالش  یاگونه: یشفاه یانب
بر روند  یستقشر جامعه است که قرار ن یکاز  معمولی یانیمخاطب اثر بگذارد و صرفاً ب

 .بگذارد یداستان اثر چندان
 داشت: سر و کار خواهیمهای زیر حالتبا  یزدر حالت فعال ن 

را احساس  یگریدر آن حضور د توانیگفتار است که م ینوع: پنهان یگفتمان جدل
 .یردگیشکل م یگریبه سخنان د پاسخکه در  یگفتار یعنی ؛کرد



 (1395زمستان  | 4شماره  |سال اول  |فصل سال )(  |شماره ؟  |سال ؟  |نام مجله   |10

 

 

 سازدیگفتگو را م یمعنا یاگفتمان  واقع درکه  یزیآن چ یناز نگاه باخت: یپاسخ دفاع 
 .نفر مقابل است یزبان یخواستهبه  یواکنش احتمال همان

 و غالب یاصل زبانکنار  در یتمختلف از چند شخص یهازبان، یچند زبان یمؤلفهدر 
تر برخوردار است و عام یاز مفهوم یینسبت به چندصدا یچند زبان واقع در. شودیم یدهشن
  فعال در تاروپود داستان از خود نشان دهد. یبتواند حضور یدبا

و  یانهزبان عام مشاغل، زبان ی،مختلف اجتماع یهاگروهگوناگون مانند زبان  یهازبان»
 .(13۸۷ ،باختین) «.یردتا رمان شکل بگ شوندیم یقتلف باهم هازبان یگرد

داستان قادر به  یهاتیشخص یرزبانیو غ یزبان یهابا استفاده از کنش سندهیدر رمان، نو
 یاست که گاه حت ییهاغالب و آشکار کردن صداها و گفتمان یهژمون یبرهم زدن سلطه

 .اندمخالف گفتمان غالب
و  کندیم یزتجو گوتکبر سلطه است که در آن  یمبتن یارتباط گفتار ییگوتک»

و  یزو تجو شنودیم ،گیردیمدر مقام شخص منفعل قرار  که و مخاطب گذاردیم یرتأث
 .(13۹۷، یمراد ی)قاض «.پذیردیم یرتأث

 یبررس و بحث

 رمان یمعرف
 یعنی 30 یهده در که است( ینآذرمان محمود اعتمادزاده )به یننام نخست "یتدختر رع"

 داستانگراست. اعتمادزاده و هم واقع یخیرمان هم تار ینا شده است. نوشته 1331سال 
 یابرهه کند؛یاواخر دوره قاجار بازگو م یخیتار وقایعدهقان را در بستر  یخانواده یک
سابق(،  ی)شورو یهمانند روس یممالک غرب یخواهستمو  لاست با جنبش جنگ زمانهمکه 
لولمان  یروستا در بردار اربابفرمان یتِرع ،احمدگل ،داستان ین. در ایکاو آمر یسانگل

 یهانامفرزند دختر به  دو دارای و مرده نرجس زنش،. کندیم یرشت زندگ یدر حوال
دختر  صغرا،. کنندیم یارباب کلفت یخانهاست که هر دو دختر در  یو صغر یجهخد

احمد  آقاحاج یخانهدر  شباهت دارد مرگشجوان به مادرِ یاربس که احمدگل یسالههفت
. احمدگل کندیم ارک حمدبرادر حاج ا براهیم،حاج ا یخانهدر  یزن یجهخد ش،خواهر و

 .شودیم یرترفق روز هرو  دهدیهر چه دارد به ارباب م کندیارباب کار م ینزم یرو که
و  یقحط .اندکردهشهر را اشغال  یناول درگرفته است و متفق یهنگام جنگ جهان ینا در



 

 

را  گراشغال یروهاین یآذوقه یگردتجار  یاحمد و برخ آقاحاجاما  ،کندیم یدادب یگرسنگ
 یو برخ شودیچند برابر م انثروتش ،رسندیم ییها به نان و نواکنار آن زا و کنندیم ینتأم

به نهضت جنگل  ،یدهکه جان به لبشان رس گلاحمد جمله از هایترعو  یاز مردم عاد
 و شوندیمو حاکم رشت  یروزپ هایجنگل یگاه یداخل هاییریدرگ یندر ا .پیوندندیم

 یبرخ و خورندیشکست م یونسرانجام انقالب .یسقشون انگل یو گاه هایقشون دولت یگاه
 هاسال ینطول ا در .رداز احمدگل خبر ندا یاما کس ،شوندیمو اعدام  دستگیر هایجنگلاز 

آزاد کردن  یبهانهپسر ارباب به  ی،آقا مهد یشده است و از سو یبابزرگ و ز یصغر
 ینا در اعتمادزاده .گیردیم قرار یجنس یسوءاستفادهو مورد  خوردیم فریب احمد گل

 یو درماندگ یرانبه ا یسو انگل یهتجاوز روس ،هاتوده کشمکش آن زمانِ یخوب بهداستان 
 .کندیم یترا روا یتیرع-ارباب یرابطه ودولت احمدشاه 

 تیرمان دختر رع یشناسگونه
زن  ،شفشار ارباب یرز که ییترع یصدا .است ییزاده آکنده از چندصدادرمان اعتما یفضا

اش زادهشهوت ارباب آتش درکه  یادختربچه یصدا دهد؛یو دخترانش را از دست م
 یصدا ؛کنندیم یستمردساالر ز یاجامعهکه در  یزنان صدای شود؛یم یو قربان سوزدمی

که  یفیضع یتحاکم یصدا و قرار دارند یکه مقابل حکومت و قشون خارج یونیانقالب
 یرسم یصدا اما؛ است یگانگانتوان سروسامان دادن مملکت را نداشته و مورد هجوم ب

 یحنجرهاست که از  نظام ارباب رعیتی یسلطهدر برابر  خواهییآزاد یهمان صدا
و  یکارناوال یصدا .شودمی شنیده جنگل جنبش و _یدهجان به لب رس_احمدگل 

 واقع در. رسدمی گوشبه  بعضاً خود ارباب و ارباب زن ،زادهارباب یهااز کنش یررسمیغ
رفتار  با ،و حکومت یجنبش جنگل، قشون خارج یجانبهسهفشار  یرخود ارباب ز

از خود  تریفرا به رخ ضعاش 1پویامندیکند و  یرا خال شیهادارد عقده یسع یکارناوال
خانم بر سر  یسحاج احمد و همسرش بلق ینب یبه گفتگو توانیم ینجاالبته در ا بکشد.

که از دهان حاج احمد خارج  یخود ببرند، اشاره نمود. سخنان یبه خانه را یصغر ینکها
 ینها را بحرف ین. او ارودیها از او که ارباب است، نمو انتظار آن حرف شودیم

خواننده و  یبرا یزطنزآم و یگونه، کارناواللمپن نانی. سخگویدیحاضر در اتاق م یهاخانم
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امر  یناشاره به هم یرجمع. عبارت ز یهاخانم یانخود داستان و در م یالبته زشت در فضا
 دارد:

و از  داشتیچادر را نگه م یگوشهراستبا دست  کهیالدرحخانم،  بلقیس
 گفت: گرفت،یرو م برادرشوهرش

 .یستسال است. گمانم طهارت خودش را هم بلد نبچه یلی! خکنیدیم یشخانم! فرما -
 گفت: ؛جنبیدیم اشگندهشکم یسر کرد، چنانکه شال رو ییپر صدا یخنده شوهرش

 !یمکونش را بشور خواهیمیدارد. من و تو که نم یتازه، چه زحمت -
 .(13۸4 ین،آذبه) .آورد یینخانم اخم کرد و سرش را پا بلقیس

 یکاررقص برنج شودیم یدهد یارباب یخانه یطدر مح که یکارناوال یهاصحنه از 
شروع به رقص  یم،حاج ابراه یهدر خان -همسر احمدگل-که نرجس  ییجا است؛
 .خواندیو م رقصدیخانم خانه م یهامهمان یکه او برا یاصحنه کند؛یم یکاربرنج

شلوارش را باال  یهاپرده گذاشت،یسر م ینرجس تبجه رو کهیبود، وقت یدنید خیلی
 یشوقت، پ. آنبستیو گره م پیچیدیرا محکم دور کمر م چادرنمازش کشید،یم

 :خواندیو م دادیم یشرا نما یکارخانم، رقص برنج یهامهمان
 «مار! یمار! اوهو ینتانم کودن، اوهو یبجار کار من»
 «مار! یمار! هوهو ینتانم کودن، اوهو یپالپج من»

 .(:7)همان دخواندنیو م زدندیبه آهنگ حرکات اندام او دست م یزن هاخانم
 در. ارباب است یهابچهو  یکردن صغر یداستان مربوط به باز یهاکارناوالاز  یکی

 از رهایی موجب برابری این وهستند  یکسانفرادست و فرودست برابر و  یطبقه بازی
 .گرددیم یتیرع-ارباب یجامعهمسلط  قوانینو  هایتمحدود

هنجارها و  امتیازها، ،مراتبسلسله یهمه یقکارناوال تعل یبرجسته ویژگی»
 .(13۹3 نولز،) «.هاستیتمحدود

بر پشتش سوار شود  یشد تا صغر و اسببازنده شد  یکه آقا مهد یهنگام باز باریک 
 کرد: ینثار صغر یتوسرو  یلیچند س .یدد و یدسررسخانم 
 .(13۸4 به آذین،)« هایخورگوه ینتو را چه به ا یارهپت یزادهحروم هی»



 

 

پسر  ی،توسط مهد یدادن صغر یببه فر توانیمداستان  یکارناوال دیگر موارد از
 انداختن و زادهماحر نوزاد تولد واز دختر  یبه سوء استفاده جنس منجر کهارباب اشاره کرد 

 .است ارباب زن دستور به مستراح چاه در نوزاد
سطل و  یباز مستراح نهاد و خود از پ یهدهانرا دم  ینیکلفت س خانم، یهاشار به»

وحشت آهسته در دل  ... زدیمونگ  تابانهیب... بچه  یاوردمشربه رفت تا از حوض آب ب
 .(164:همان) «.بود گرفته را خود تصمیم او ولی. یافتیمخانم راه 

 تیگفتار دورگه دختر رع
و  یاجتماع ییراتتغبا توجه به  هایتشخصاز  برخیکه  یمشاهد هست یتمان دختر رعر در
گفتار و  کنندمی گریکنشدر دو گفتمان و  شوندیم یتموقع یدچار دگرگون یاسیس

 هاشخصیتصدای این  .رستم علی  و صغری ،احمد گل :از جمله .گیردیمشکل  دورگه
احمد گل قبل  کند.میدر آغاز مخالف با صدای اعتماد زاده است اما در طول داستان تغییر 

از او دارند و  گرانیکه د یفیبر اساس تعر دیاست که با یتیرع ،به جنبش جنگل وستنیاز پ
در  نیخود را انتخاب کند؛ بنابرا تیماه ،آوردمیبه وجود  شیکه ارباب برا یتیموقع
 واست  نیهم ریکه تقد دهیباور رس نیدارد و به ا یمختلف واکنش انفعال یهاتیموقع

 .ردیپذیخود م یابعادش برای را با همه یگاهیجا نیباشد و چن تواندینمن یرازایغ
 یکاشت و سهم دیبا .ستین یشوخ کهنیا .خواهدیارباب از او برنج م ،سر حاصل »

 نیاز اتا هزار .و نتوانستم برسم کردمیم یدارمیتیکه من  گفت شودینم .ارباب را داد
به آذین ، )« .مال اوست قباله دارد نیزم .شودیارباب نم یبرنج برا دانهکی اهحرف
13۸4). 
 یتیشخص  .کندیم رییدر داستان تغ گفتار و عملکردش ،به جنبش وستنیبعد از پ اما

 نیب یدر گفتگوها  توانیتقابل را م نیا .دینمایرا به خواننده القا م نفس به اعتمادتوانا و با 
 .به جنبش درک کرد وستنیزن ارباب قبل و بعد از پ دگل واحم

 و صدا کرد: ستادیآمد و پشت در اسر چادر به سر به چادرخانم، 
 احمدگل! »

 .کمیعلانم. سالمخ بله
 . حالت چطور است؟کیعل

 !میاخدا! به دولت سر خانم و ارباب زنده شکر
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 خوب که هست؟ ... کاروبارت
 .گذردیخانم! هر چه باشد، م یا

تنها هشت جفت  یدیخجالت نکش ،ازی آمدیدورودر نی! راه به ایمرد حساب خوب،
 .(23ن:هما) « ؟یمرغ آوردتخم تا پنجاهجوجه و 

فراتر  که در موقعیتزن ارباب جایگاه فروتر در برابر در  احمد گل گو،وگفتدر این 
 .کندمیدر حرف زدن را رعایت گیرینوبتواژگان و نظام  ؛اجتماعی است
  نمخا با آمیزنهیکبه جنبش جنگل او )احمدگل( با لحن  وستنیاما بعد از پ

بر  یمبن یاجتماع سیپراکس و یوارد کنش انقالب نیو همچن کندیخانه صبحت م 
 :شودیم شکافتن انبار حاج احمد

 مردلیگ کیکه انبار حاج احمد شکافته شد، به گوش او رساندند که  یآن شب یفردا»
« هم درست درآمد. یبعد یهاکار دست داشته است. نشانه نیاحمدگل نام، در ا -یلولمان

 .(104:)همان
کنجکاوی  ،احمد گل را با تفنگ و قطار فشنگ در برابر خود ایستاده دید که همین»

 ،سربلند و با نگاه مطمئناحمد گل  .آمیخته به تمسخرش یکباره به مالحظه مبدل گشت
خانم به خود اجازه نداد که او را  .ایستاده بود ،داندمانند کسی که ارزش خود را خوب می

  :مزورانه گفت مندیگلهفقط به  .یرزا سرزنش کندیا اینکه از همراهی م ،سبک بگیرد
 .(103:همان) « گاه سری به دخترت بزنی خواستیمیاقاًل  !حق نان و نمک هیچ ،خوب

 او  .دیتوان دمی علی رستمبه نام  یگرید تیرع دو رگه را در گفتار ،در طول داستان
 .گرددیم راتییتغ خوشدست زادهاربابظلم ارباب و  یواسطه بهمانند احمد گل  زین

و  خوریتوسر یاش از نوکرزمانه یو تحوالت اجتماع یزندگ انیدر جر م علیرست» 
 .(13۹4، همکارو  ی)طهماسب «.ابدییراه وطن اعتال م دیو شه یانقالب یبه مبارز ریپذستم

کمتر از  کهیهنگام یاو   در کودک .صغرا دختر احمد گل است ،رمان گرید تیشخص
 و شورو  یارباب و آراستگ یزندگ  وبرقزرق دنی. با ددیآیهفت سال دارد به شهر م

دلت »» :پرسدیم مدحاج اح هکی. پس هنگامشودیمجذوب م یارباب یخانه نشاط
 ؟...نهیکن یباز هابچهبا  خواهدیم

 یکه در آن جمع نشسته بودند نگاه یصغرا به کودکان» :کندیسکوت م تیسر رضا از
 .(13۸4، نی)به آذ « .خواستیبله دلش از خدا م .آورد نییباز سرش را پا و افکند



 

 

و هنگامی که در بزرگسالی آقا  کندیم یارباب کلفت یدر خانه یسالگستیاو تا ب
 داند.نمیایگاه دختر رعیت خود را الیق در ج کند،میمهدی به او ابراز عالقه 

جهاز و ملک و  .خانم یک عروس برایتان بیارد که الیق شما باشد ،خدا خواسته ب» 
 .(123:همان) « ؟!حیف نیست !پسر ارباب کجا ،خانه داشته باشد ...آخر من کجا

نگاهش به  کندیکه کسب م ییهاو در بستر تجربه یزندگ بیدر فراز و نشصغری 
 و مردساالرانه گفتمان  که است زاده اعتماد. او تنها زن داستان  کندیم رییتغ یزندگ

به  میتصم تینها در سندهیوو  همگام با گفتمان ن زندیرا کنار م یترعی_ ارباب گفتمان
را  یاتازه یزندگو با کوشش  یاستقالل و آزادی هیتا در سا ردیگیارباب م یترک خانه
 .آغاز کند
در  رییهستند که بدون تغ یافراد ،در دو گفتمان گرکنش یهاتیشخصدوم  یدسته 

و ...  یالحظهترحم  ،یاکاریر ،ترس :لیاز قب یلیو تنها به دال یاسیو س یاجتماع تیموقع
 هاشخصیتاین  .یآقا مهد و زن ارباب ،حاج احمد :مانند .دهندیمگفتار دو رگه را شکل 

 .ایستا هستند ،برخالف گروه اول ،از نظر داستانی
 ،به عبارت دیگر .ک تغییری را بپذیردداستان است که تغییر نکند یا اندشخصیتی در »

یا اگر  ،و حوادث داستان بر او تأثیر نکنددر پایان داستان همان باشد که در آغاز بوده است 
 .(13۹4میر صادقی ، « ) تأثیر کمی باشد  ،تأثیر بکند

باشد به همان  انیمنافعش در م یفرصت طلب است که  هر طرف پا یمرد ،احمد حاج
 یو بدبخت یو قحط کندیم هیآذوقه ته گراشغال یروهاین  یکه برا یزمان .دارد شیسو گرا

و هر  کندیم یکمک مال ازمندانیبه ن یکاربیفر یاز رو ؛مردم را گرفته است بانیگر
بود که  یااعانهحاج احمد عضو انجمن  .بردیم اشهخانغذا دو نفر را به  یروز برا

انجمن با چند  یندهینماکه مقرر شد  یداده بودند و هنگام لیدر رشت تشک هایجنگل
حاج احمد  ؛بروند تا مازاد مصرف خوراک خانواده را ضبط کنند هاخانهبه  یسرباز جنگل

 .کندیم یداوطلبانه اعالم آمادگ
 ... دانندیمهمه  ،ستی...الزم ن دیکنیمهمه انفاق  نیشما که ا !حاج آقا دیدار اریاخت»
 .(13۸4 به آذین،«)...   مینشان بده ،میاز خودمان شروع کن دیبا !ریخن

را  اشخانواده کندیمزن ارباب قرار دارد که در کل  داستان تالش   گرید یهیسو در
که  یاست اما زمان یارباب یطبقهو در  یتیرع-اربابگرچه او در نظام  .کنار هم نگه دارد
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ارباب  نشأدر خور  یپسرش عروس یندارند که برا یو اوضاع خوب ستیارباب در خانه ن
کند رابطه برقرار ستین یمقام ارباب نشأکه در  یتیپسرش با دختر رع کهایناز  ؛اورندیب

 .ناراضی نیست
نخواهد  یدست کم مرض .خانه سرگرم باشد یتو ،جا نیهم یحاال هم بهتر است مهد»

 .(14۷:همان) « برنخواهد خواست  ییجاهم از  ییصداسر و  .شد
 دهیچیاست که انبار ارباب گشوده شده بود و در شهر پ یمربوط به زمان گرید ینمونه

و آقا  ستندینگریم یگریبا چشم د یاست و همه در خانه به صغر یلولمان یتیبود کار رع
 دهد. یدلدار یبه صغر کردیم یبه اهداف خود سع دنیرس یدر راستا یمهد

تومان  ستیقوطى ب کی یبرنج را حت ستین یکه حاج آقا راض رندیهمه مردم بم ؟چرا»
 ی: ندارندیمردم را بکشند، بعد بگو یرهیهم حرف شد که تا دارند ش نیبفروشند؟ ... ا

 .(106:)همان« آخر هست یزی! انصاف هم خوب چریبم

 تیدر دختر رع یسبک بخش
 یکی .خوردینممرکزگرا به گوش  یبه نسبت صدا یچندان زیمرکزگر یرمان صدا نیا در
 یسندهنو یداستان و صدا یکل یتاحمدگل از روا .است گل احمدمهم  یهاتیشخصاز 

خود اعتمادزاده است:  یهیستز یتجربه بازنمایی احمدگل شخصیت. کندیم یرویپ
احمدگل  ی. صدایالیسمو مقابله با امپر یبرابرخواهو  یستیمارکس یهااو از جنبش یهتجرب

 یدهاها، امبازتاب عقده یو هنر یآثار ادب یشترب یدی،است. به زبان فرو ینآذبه یهمان صدا
 خود خالق است. یهاو شکست

که از تماس و  دانستیم یشانیپرروانو شاعران را  یسندگاننو ،هنرمندان فروید،»
پناه  یالخ یایبه دن یجهنت در ؛اندناتواندر جامعه  جویییبرترو از  یتبا واقع یسازگار

و  گیرندیمهم انتقام خود را از دشمنان  آثار، این محتوای دری هنر آثاربا خلق  ؛برندیم
 .(13۹0،فر یگان)شا «کنندیمارضا  یدرا با تصع یبیدول ییزهغر ،هم با کسب نام و شهرت

تالش نموده تا با استفاده از  یبه اشکال مختلف ،ییبخش از چند صدا نیدر ا نیبه آذ
مبارزه بر  یصدا ،ینام رمان به روش سبک بخش یفضا ها و حت فیتوص ،گرانیکالم د

 . را به گوش خواننده برساند یخواهیآزادو  ینظام طبقات هیعل
 یاگونهبه  رد،یگ کاره برا در جهت اهداف خود  ریسخن غ تواندی: مسندهینو نجایدر ا»

در حفظ آن  یسع زیخود را داشته است و اکنون ن یریگتاکنون جهت سخن که نیکه به ا



 

 

را بر آن غالب کند.  یدیجد یوسوببخشد و سمت یدیجد یمعناشناخت یریگدارد، جهت
واحد دو  نحالت سخ نی. در اشود افتیدر سندهیمثابه سخن نوبه دیاصواًل با یسخن نیچن

 .(13۹6)تودوروف،« کندیو دو آوا را در خود جمع م یمعناشناخت یریگجهت
و گفتمان  یتیرع-اربابهمزمان به دو گفتمان  «تیدختر رع»با انتخاب  عنوان  سندهینو

را  تیرع یواژهو  یدختر را در تقابل با نظام مردساالر یواژهاو  .توجه دارد یمردساالر
از  یکی ی به عنوان تا عالوه بر اشاره به صغر ندیگزیمبر  یتیرع-اربابدر برابر نظام 

سبک  یمؤلفهدر   سندهینو .باشددر برابر هژمونی غالب   ،ستاندا یاصل یهاتیشخص
از پدرش  یکلفت یرا برا یکه صغر یهنگام تیارباب در مورد رعازگفتار  یبخش

 .کندیم یبرداربهرهر جهت سخن خود د ،کندیم)احمدگل ( طلب 
 یپا رو .آدم بشود .ردیبگ ادی زیچ ،ما بماند شیبگذار پ .یفهمینم ،یمردلیگپسر تو  »

 .( 13۸4به آذین ، ) « بختش نگذار 
 ،در حضور من هم آن ،احرف برادرم ر .ینبود نشناسنمک نقدریتو ا ،پسر »

 .صالح دخترت هست .صالح تو است دیهر چه حاج آقا بفرما ؟!یبزن نیزم یخواهیم
 .( 43:همان) « برو  .گفتگو هم ندارد

 عیمط دیبا یدر حکم بردگان تیو رع کندیمسلب  را تیتمام حقوق رع یطبقات نظام
 .که توان تعقل و درک ندارند چراارباب باشند  یچون و چرا یب

و  یروابط طبقات یریگشکلباعث  یترعی-ارباب یبندصورتحاکم با  ینظام اجتماع»
جامعه داشته است و آن  نییباال و پا یاجتماع یهاشبکه یاجزا نیدر ب یمناسبات اقتصاد
با  نییطبقات پا یاجتماع یهاشبکهطرف آن  کیاست که در  )متضاد( یحالت پارادوکس

طبقات باال با منش خاص  گرید یخاص و در قطب یاقتصاد و ی، فرهنگیاجتماع طیشرا
 استثمار-کننده استثمار اجبار،-یآزاد وستاریکشش پ یهاشبکهو در  ابندییم تیموجود
 .(13۹2، و همکار یفرض) « را داراست  وارگیانسان-یوارگشی و شونده
هفت ساله در مورد ارباب و  یکودک ،یاز زبان ذهن صغر گرید ییدر جا نیآذ به
وا  یکه خواننده را به چالش تفکر در مورد نظام ارباب سازدیممطرح  یسواالت یارباب یطبقه

 .داردیم
 ،ندینشیمتخت الماس  یپادشاه رو که چون ؟ستندیکه ن اشبچهپادشاه و زن و  نهایا»

 نیا دی...شا ستندیایمدر دو طرفش  وستهیبرهنه پ ریهم با شمش پوشسرخغضب  ریدوتا م



 (1395زمستان  | 4شماره  |سال اول  |فصل سال )(  |شماره ؟  |سال ؟  |نام مجله   |18

 

 

ن، یبه آذ) ...«  ؟باشند هانیهم، زندیماز آنها حرف  شهیعباسه مار هم که هاامامو  غمبریپ
13۸4 ). 

پر زرق و برق  یخانهاحمدگل در برابر  محقر یخانه و زندگ یساده یفضا فیتوص
 .از آن بهره برده است یدر جهت سبک بخش سندهیاست که نو یاز ابزارها یکی ،ارباب

شست  یسر و دست ،بلندتر بود نیسه چارک از زم یاندازهکه به  ،وانیاحمد گل کنار ا»

 شیپ ازیاشپل و مغز گردو و پ یرا با کم شبهید یهکتبشقاب  .نماز خواند .و وضوکرد

 .(10:همان) « نشست و چاشت خورد یریگرد حص یهسفرکنار  .دیکش

 تیدر دختر رع ضهینق

عبارت  دهدمیاز نقیضه ارائه  سازاننقیضهتعریفی که مهدی اخوان ثالث در کتاب نقیضه و 
نیز  دارنیشو  آمیزهزلبه صورت هزل درآوردن یک اثر جدی و هر نوع تقلید »  از:است 

 .(13۷4اخوان ثالث ، ) «  شودمیشامل آن 
 ،سبک ،اصلی متن دراثر جدی ممکن است نقیضه را  ینویسنده ،از منظر باختین

 .چند صدایی را ایجاد کندحتی  الفاظ اثر به کار بگیرد و  وتفکرات 
و اکنون نیز  استخود را داشته  گیریجهت کنونتاکه به این سخن که  ایگونهبه » 

ت و سوی جدیدی معناشناختی جدیدی ببخشد و سم گیریجهت ،سعی در حفظ آن دارد
در این  .نده دریافت شودچنین سخنی اصوالً باید به مثابه سخن نویس .را بر آن غالب کند

) «  کندمیرا در خود جمع  آوا دومعناشناختی و  گیریجهتحالت سخن واحد دو 
 .(13۹6تودوروف ، 

 کرد مراجعه یمحاج ابراهاحمدگل و همسر  یالوگبه د توانمی یی،چند صدا یهامؤلفه
 .ایستدمی رعیتی-اربابگفتمان غالب  یمقابل هژموندر  یهدر آنجا احمدگل با کنا که

اش بادکرده یهاکبود و انگشت یهابه دست وافکند  یجهخد یبه سراپا یاحمدگل نگاه
 :گفت و زد تلخی لبخند ،تأمل یپس از اندک ؛گشت هیرخ

 .(13۸4ین،آذ)به «!بیارم کنیزی به که نداشتم دختر دیگر. بودم خالیدست خانم، آخر»
 ،یدکشمیاو درد  .دیگر نقیضه در داستان مربوط به زمان زایمان صغری است ینمونه

 دانست.میو او را مقصر  زدمیو بلقیس خانم به او طعنه  انداختمیسرو صدا راه 
 .(162:همان)« ؟!پشت سرش باید این جور درد بکشی دانستینمی !سرخاک بر » 



 

 

 تیدر دختر رع یگفتمان شفاه

بر مخاطب اثر  ختهیو خودانگ یشفاه صورت بهتالش دارد  یگفتمان شفاه ای اسکاز
شاهد  -رشت یعنی- شمال یایبودن در جغراف یواسطه به یتدر رمان دختر رع بگذارد.
 .یممانند چوخا و پاتاوه هست گیلکیواژگان 

 .(13۸4به آذین، ) «.بپا کند یابپوشد، چموش پاتائه یچو خائ قدرینهم» -
 !مار یمار! اوهو ینتانم کودن، اوهو یمن به جار کار» -

 .(۷:همان)« مار! یمار! اوهو ینتانم کودن، اوهو یمن پالپج
 یخو تار یمآن اقل یطاز شرا گونهمستندکامالً  یتالش دارد تا لحن یسنده، نودیگر یانب به

کند.  یجادرنجور قصه ا هاییتخواننده و شخص یانهمدالنه م یبگذارد تا ارتباط یشنما به
 ینپس ا ؛رودیم پیش یقهرمان جنگل ییهاست بر پا گونگزارشگرا و داستان که واقع این
 برجسته شود. یخوب به یددر قالب زبان و کالم با یالنیو گ یجنگل یتهو

و  عامه فرهنگ یالن،فصول مختلف رشت و گ یوهواآباز  یسندهنو یرسازیتصو
خانم، رقص برنج یهامهمان یشاست: نرجس پ نظیریب ین،به آذ یواژگان زبان مادر یحت

مار! من  یمار! اوهو ینتانم کودن، اوهو یبجارکار : منخواندیو م دادیم یشرا نما یکار
 !مار یمار! اوهو یناتنم کودن، اوهو یپالپچ

 یتدر دختر رع پنهان جدل

در که  یگفتار یعنی؛ را احساس کرد یگریدر آن حضور د توانیمگفتار است که  نوعی
موارد با او  یدر برخ یوارد مکالمه شده و حت یبا و یگری،فرض قرار دادن حضور د با آن

  .ورزدیممخالف 
مخاطب واقعی در  و سخنهمو اگر  شودمیدر فرایند دو فرد اجتماعی ساخته  گفتار»

در لباس فرد متعارف گروهی  ،گفتار با پیش فرض یک مخاطب ،صحنه حاضر نباشد
سخن پیوسته به سوی فردی که مورد  .شودمیآغاز  ،اجتماعی که گوینده بدان متعلق است

 .(13۹6تودوروف ، ) « متوجه است ،به سوی شخصیت مورد خطاب ،دهیممیخطاب قرار 
. در  است یافته نموددو شکل زبانی و رفتاری  به پنهان جدل یترمان دختر رع در

که احمدگل  زمانی. دهدیمخود را بروز  یدرون یبه شکل نجوا یجدل پنهان  ،بخش زبانی
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خانم هم . کندیبا خانم خانه گفتگو م توزانهینهو ک آمیزیهو با لحن کنا یصورت ضمنبه
 .اوست پنهانیاز جدل  یمونولگ با خودش دارد که حاک یا یدرون صورتبه یمکالمات

پابرهنه! اگر  یدهات»تو دهنش بزند.  یچه جور دانستیبود، م این از یرغروزگار  اگر 
 .(13۸4 ین،آذ)به« بهتر بود؟ شدند،یسقط م یدهات از گرسنگ یتو هاینا

که او را  ییهاخانمبود و  هامهماناز  یراییپذ مشغول صغری عزت، ازدواج مراسم در
 بخوریم؟ را تو عروسی شیرینی بیاییم کی: گفتندیم شناختندیم

 . (۹0:همان)« !بود؟ کجا شیرینیش من عروسی من؟ عروسی: گفتیمخود  با»
 یگرشوهرش حاج احمد، زن د ینکهاز ا یسبلق به اضطراب   توانمیدر بخش رفتاری 

 یالیزن خ ینا ییهنبود، اما سا در کار یزن یچهنوز ه ینکها وجود با. اشاره کرد یرد،بگ
 ،در خواب یشانیباعث پر کهچنانداشت،  یحضور پررنگ یسدر تفکرات بلق یشههم
 . شودمی او در توهم و رابطاض

 یرد،بگ یگرکه شوهرش زن د ترسیدیم ؛بردیم به سرحالت اضطراب  یکدر  همواره» 
در  ی. مدتشدیم یداراز خواب ب یمهها سراسشب یشتررا از دست دهد. ب یشهاآنکه بچه یا

در خواب ناله  یمهد رسیدیم به نظرش. دادیگوش م یکیو در تار نشستیم خوابرخت
که  گرفتیدر او قوت م یالخ ین. چنان اکشدینفس م یسختبهآنکه عزت  یا کندیم

 شد،یاز سالمت فرزندان خود مطمئن م ازآنکهپس. رفتیها مو به اتاق بچه خاستیبرم
 .(۵3:همان).کردیو خدا را شکر م کشیدیم ینفس

 تیدر دختر رع یپاسخ دفاع
اینکه همسر و دخترانش را از از  پس ،و احمدگل هایگفتمان جنگل یت،در رمان دختر رع

غرب و  یگفتمان هژمون ،یتیرع و اربابصورت آشکار در مقابل گفتمان به دهد،دست می
 یهآشکار عل یاحمدگل به نهضت جنگل کنش یوستن. پکنندیم یستادگیگفتمان حکومت ا

 زمان خود است. یجوغالب و سلطه یهاتمام گفتمان

 تیدر دختر رع یچند زبان
 ،متن است در ییاز عوامل چندصدا یکی یچند زبان ،ینباخت ییمنطق گفتگو ییهنظر در

زبان مخصوص  یازمندن الجرم شودیمکه وارد متن  ینوع ادب یا گفتمان یاهر صدا  چراکه
 .رودیم ینداستان از ب درزبان  یمرکز یتمحدود گونهینابه خود است و 



 

 

 . و ... هاکالمیهتکبا توجه به لهجه،  یت: زبان مخصوص هر شخصالف
 .هاالمثلضرب: استفاده از اشعار و ب
و  یمذهب یسطح باورها یدهندهنشانکه  یدتیو عق ینیعبارات د ی: استفاده از برخج

 .هاستیتشخص یدتیعق
 یشعارها یو برخ یلکیو با استفاده از اشعار گ یبوم ییفضا یجادبا ا ینآذبه

 ییوهشو  هاکالمیهتکدر رمانش کرده است.  یگرید یصداها یجاددر ا یسع یکفولکور
الکو، چانچو، چوخا، تبجه،  ی،کله، دنده کو، چول مانند گیلکیاصطالحات  یبرخ یانب

 یجادا یفهم داستان و ارتباط با مخاطب مشکل یردر مس»کتکه، تلمبار، خوج، پاتاوه و اشپل 
 ،همکارو  ی)طهماسب« .است یدههنرمندانه گرد یمیتصم یجادو ا یرینکرده و باعث باورپذ

13۹4). 
آرزوم  یجه. خدیام... رشت م ینجا، امانمینم»: گویدیم ینچن یاز زبان صغر یدر عبارت

 .(13۸4 ،ین)به آذ...« کرده 
را  یمتعدد یاست که معان یلکیکامالً گ یاصطالح« آرزوم کرده یجهخد» اصطالح

القاء  یلکبه مخاطب گ« آرزوم کرده یجهخد» یکه در جمله یی. بار معناشودیشامل م
 .شودیاحساس نم یفارس -یدر زبان رسم شود،یم

 خوردیزبان به چشم م یناصطالحات ا یو برخ یلکیگ یلهجه یرز یهادر عبارت یا و
 .(16:)همان« برد رشت! خوادیم یدختر را ... چه جور ینا ینبب اوه! اوه!»

 .(1۷:)همان« .بچه بخرم یجفت کتله برا یکهمت بکنم  خیلی»
« .، سواره گذشتشدیمچانچو بدوش گم  فروشانیماهگرد و کاسبان دوره فریاد»

 .(1۸:)همان
« .داشتیم بر آببه حوض بود،  یدهچسب یباًاز چاه که تقر ین یکرتخالهبا  خدیجه»

 .(31:)همان
 .(4۸:)همان« ، قربانت برم! دندانم کجا بود، خوج بخورم!جانخانم»
 .(۵4:)همان «ی؟بخوان هاینا یبرا خوادیجان! دلت نم یچول ها»

در رمان  یفرع یتشخص یکعباسه مار که  یتشخص باو زبان متناسب  هاکالم
انسان  یبا احمدگل و دخترش از زبان یاجتماع یگاهجا یبه جهت برابر شود،یمحسوب م

 :کندیدوستانه استفاده م
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 .(1۵:)همان« صفا نداره! تویما که ب یدع یاجان، ب یصغر ینمب بیا»
 .(1۵:)همان «ی؟هست یرفتن حاال ین! همبرآر خوب،»
برخوردار است در اغلب  یباالتر یاجتماع یت، زنِ ارباب که از موقعخانم ربابه یا

 خاص خود را دارد: یاتموارد زبان و ادب
 .(21:)همان« که رفت؟ یادختر! پدرت هست،  اوهو»
 .(۵6:)همان« ...! فطرتپست یبرسرهاخاک»
 .(۵۷:)همان...« نچسبان!  یدهات دخترها ینخودت را به ا قدرینا! معرفتیب آخر»
 .(۷1:)همان...«  سوزانیم چراغشب یم! زود باش، کارت را تمام کن. تا ناوهو»

 .ساده( یترع یکو زبانِ خاص او )از موضع  احمدگل
 .(21:)همان «یکمخانم. سالم عل بله»
 .(21:)همان« !یماخدا! به دولت سر خانم و ارباب زنده شکر»
 برام جوجه و مرغ شغال امسال! یمهابچهدو تا  ینسر شما، خانم، به جان هم به»

 .(22:همان) «.نگذاشت
 «.هازادهاربابو  خانم با یو تندرست ی... به خوش یکمعلسالمحاج ارباب!  بله»

 .(3۷:همان)
 دادن نشان برای روش بهترین فولکوریک یعامیانه رویکردهای و گرایییبوم

 یاگستره آذین،به. باشد تواندیم رمان ییسندهنو یا راوی صدای کنار در جاری صداهای
 یدربردارنده که نمایدیم روایت زبان عناصر از یریگبهره با را مردم یتوده فرهنگ از

 در طبقاتی یهاتفاوت نیز و بومی فرهنگ از متنوعی یهاجلوه و هاآیین رفتارها، باورها،
 .است جامعه آن

 کاری بجای من»: است رمان در محلی اشعار از استفاده متنوع یهاجلوه این از یکی
 !مار اهوی! مار اهوی کردن، نتانم
 .(۷:همان)« !مار اهوی کردن، نتانم پالپچی من»
 .«مهمانیم تی ایمشب بوکون، مرغانه! مرغه! مرغه»
 میرزا اهوی چومانا کاسه تی بیدینیم اما ببر آرزو امرا»: است آورده ۸۹ یصفحه در یا و

 .(همان) «.خانا کوچی



 

 

 دادن نشان یهاراه از دیگر یکی نیز غیربومی اشعار و المثلضرب از استفاده -
 :است چندصدایی

 .(22:همان) «.اندیدهبر دروغ با را نافتان»
 .(۷۹:همان) «.پشیمانی آرد باز که کاری کند عاقل چرا»
 .(14۹:همان) «!ندیدی دیدی، شتر! اوهوی»
 .(11۹:همان) «بود کرده سفید خانواده این خدمت در را ریشش خودش قول به»
 .(36:همان) «بی سر دو هر مهربانی بی خوش چه»
 .(141:همان) «.بخوره رشتی بیچاره بخوره رشتی بده نه -خوام می نون! جون نه نه»
 هاشخصیت برخی در که هاییکالمتکه و عقیدتی و دینی عبارات برخی بردن کاره ب -

 یچند زبان ییهنظر مهم عناصر از یکی نیز آورندمی زبان به شانیاجتماع موقعیت بر اساس
 .است باختین
 :عقیدتی و دینی هایعبارت -
 .(13۸4)به آذین،...«  آخر اما خداست، یکرده حالل»
 مکه زیارت از که کسانی و گویندمی( حاجیانه) را آن که دانست صغری بعدها»

 .(1۸:)همان «.آرایندمی صورت ینبد را خود یخانه در سر باشند برگشته
 .(26:)همان« !پیغمبر و خدا ییهسا یرز –! شما یسایه زیر»
همان )«.هاستآن دست در بهشت کلید کهچون دارد، دوست را هاامام و پیغمبر صغرا»

). 
 آسمان و زمین که خواهدیم را خاطرشان قدرآن. خواهدیم خیلی را هاآن خاطر خدا»

 .(2۹ان:)هم «.است آفریده هاآن برای تنها را دریا و کوه و
 .(101همان)« !خواممی خدا از»
 «.کند کرایه...  منقل چندتکه و حصیر سه دو پول این با توانستمی خداعلی»

 .(160:)همان

 یگیریجهنت

 ییچندصدا یمسئله نییشده به تبمطرح یهابا پاسخ  به پرسش میقسمت تالش دار نیا در
الزم به ذکر  .میدر متن بپرداز ستیب یدهه  یو گفتمان یمسائل اجتماع یبه بررسمتن  در 
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خواهد شد. پرسش اول: چگونه زنان رمان  یبررس لیتفص به ر پایاند یاست سؤال اصل
 اند؟بوده امندیپو ییموردپژوهش در بروز چندصدا

چگونه در قالب گونه، گفتار  رمان نیکه زنان در ا دید دیپرسش با نیا یبررس یبرا
 و )واگرا( ضهی)همگرا(، نق یفعال و منفعل، سبک بخش ییو دوصدا ییدورگه، چندصدا

 یرا برا یلکیو گ یمحل یگونهداستان  ما عماًل  در .دهندیم خود را بازنمود یچند زبان
بر دوش ندارد. در مورد گفتار  یخاص امندیکه نمود پو مینیبیزنان قصه م یایجغراف میترس

. چراکه میسکون و عدم تحول در زنان هست یشاهد نوع تیدر رمان دختر رع زیدورگه ن
 یبردارنقش فرمان که فقطکند  ییبازنما یامندیفاقد پو یمثابه موجودبهرا قرار است  زن 

 ؛استتحول  آغازگرصغراست که  ،داستان انیتنها در پا و داردپدر را بر عهده  ایاز شوهر 
 .دهدیرا در بافت داستان شکل م رفعالیغ ییِچندصدا نیبنابرا

مورد  در رمان ییپرسش دوم: چگونه  طبقات فرادست و فرودست  در بروز چندصدا
 اند؟پژوهش موثر بوده

از نگاه  سندهینو یباال یمندبهره یواسطهبه در داستان  یطبقات اجتماع ییارویرو
تا حد  یو اجتماع یاقتصاد قیشکاف عم نیا ن،یاست. از نگاه به آذ انیع شتریب یستیمارکس

 هاقرن یدر ط یفئودال و ینظام سلطنتبرکه است  مرتبط یساختار یعدالتیببه  یادیز
بر  هیتالش دارد تا با تک و فقرا به صورت فعال و قهرمانانه ایاغن انیاستوار شده است. تقابل م

اتصال  گرید یواگذارد. به معنا یظالمانه را به کنار یگفتمان سنت نیفعال، ا یمبارزه
 هیاحمدگل را توج امیجنگل و ق امیتا ق کندیمتالش  یوطن یهاالدفئوو  یاجنب یروهاین

 سازد.
 مورد رماندر  یینخبه در بروز چندصدا یطبقهو  فکرانروشنپرسش سوم: چگونه 

 اند؟مؤثر بوده پژوهش
 ونیانقالب زشیجدل پنهان در دستان خ صورت به تیمرجع تیداستان دختر رع در

صورت اما به م،ینیبیها را نمحضور آن ،یاو مقابله وضوح به که شمال است. درست است
شدن گفتمان  یااست. آنچه سبب دورگه افتهیاحمدگل نمود  تیدر شخص رشانیتأث یجدل

و  یتیرع و ارباباست که ضد تفکرات  ونیانقالبوجود جدل پنهان  واقع دراحمدگل شده 
را در وجود احمدگل و  یگرکنشانفعال و  انیم ییاست. آنچه دوصدا یخواهگانهیب

 هالکیگ نیاست که در ب ونیو نفوذ انقالب تیهمان مرجع ،دهدیها پژواک ماحمدگل



 

 

: سازش و دهدیمحبوب هستند. درواقع داستان تقابل دو صدا را مرتباً در برابر هم قرار م
است. به  یفکر زشیکه از جنس خ یو جهاد یذهن ریکه از جنس تخد یجهاد. سازش

. او معتقد است پنداردیم رساختیزاقتصاد را  نیآذبه یستیتفکرات مارکس گر،ید یمعنا
تفکر  نی. با همشودیم دهیدر جامعه باشد فرهنگ هم بال یو اقتصاد یاگر عدالت اجتماع
 وا زشیبه خ یحق اجتماع نیرا به سمت ا دستیو ته ریقهرمان فق هاست که ناخودآگا

و  گانگانیوجود ب ردیبه خود بگ یترنمود قهرمانانه زشیخ نیا نکهیا ی. براداردیم
 .ستین ریتأثیاحمدگل ب یقهرمانانهدر پرداخت  زیبا آنان ن ییجوزهیست

دو  تقابل با حاصل  که  ییچندصدا .یمهست ییدر داستان شاهد چندصدابه طور کلی 
  ،و بافت جامعه یتدو عامل مهم جنس .است رعیتی-اربابالب مردساالری و غ گفتمان 

با پایان  ینقطهتا داستان  محوریت  د.ندار گوناگون آواهای در بروز و ظهور یینقش بسزا
ظلم و  یاو را بر مبان نظام اجتماعی جامعه  یکه تلخ یاحمدگل است. دهقانشخصیت 

در برابر   ایزمینه نقشبیشتر  زنان  یت،محور ینبا ا ین،شورانده است؛ بنابرا عدالتییب
غالب در  یصدا یک یتبه تقو یبخشسبک لحاظ اززنان  .دارند رعیتی-اربابگفتمان 

 یفضا را برا  دارند و صرفاً یانفعال ینقش و مؤثرندخود  یشدن صدا یدهداستان، با شن
همسرش  که ینااحمدگل به خاطر مثالً تا  کنندیفراهم م گلاحمد یدنشور

 یزشخ یآماده ،به ارباب داده یزیکن برایاجبار دختر کوچکش را به یاشده مرگجوان
مدگل مرعوب گفتمان چه زن ارباب و چه دختران معصوم اح ،از هر طبقهزنان  .کند

به وجود  یادیزنان در بستر داستان تا حدود ز یامندیپو گر،ید یبه معنا .مردساالرهستند
هر  یسلطهدر برابر  ،داستان انیپا یتنها زن داستان که در لحظه .مرد برتر وابسته است کی

که با تصمیم ترک منزل ارباب است  تیرع یطبقهاز  یدختر ،دارد یگرکنشدو گفتمان 
 یجامعهبرای نخستین بار در و گفتمان آزادی زنانه را  ایستدمیدر برابر هر دو گفتمان 

 .زندمیفریاد سنتی 
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