
 دانشگاه شيرازي بوستان ادب مجله

6، پياپي1389ي چهارم، زمستان سال دوم، شماره

و انساني سابق( )مجله علوم اجتماعي

ي داستان»صدا«در» زاويه ديد«نقش: پور هاي مندني در داستان» صدا«ساختار

∗فرشته رستمي

 اراك كاربردي-وقت دانشگاه جامع علمي مربي پاره

 چكيده

هـاي در روايـت، ديـدگاه» صـدا«ي كـاركرد پژوهان نوين دربـاره وزه، داستان امر

.ي نظريات باختين شكل گرفته اسـت پايه ها بر تر اين ديدگاه بيش. گوناگوني دارند 

و شنونده داراي» وگوييگفت« ساختار زبان،به باور باختين است كه در آن، گوينده

مي در متن، اي هستند كه اين رابطهرابطه .گيردشكل

آن فرايند زبان كه در كم را،ترين شكل  دو نفر وجود دارند، هويت فـردي مـا

و هستي ما را شكل مي وگوهاگفت. دهدشكل مي  بـه دنبـال،بخـشند يي كه هويت

مي. آيندگوناگوني صدا به وجود مي گوي نياز مـا بـر شـناخت توانند پاسخ صداها

و گاه حتي مي شخخويش باشند .صيت ما را دگرگون كنندتوانند

ا،نوشتاردر اين طالعات، بـر اسـاس تئـوري بـاختين با استفاده از فن تحليل

 نـام معاصـر، نويسان بـه از داستان،پور هاي شهريار مندني در داستان،ي صدا باره در

مياين گزارش به بررسي داستان.شكل گرفته است  تا 1371پردازد كه از سال هايي

و دربرگيرنده نوشت1382سال . داستان است31يه شده

و فرض نخستين پيش در ايجـاد صـدا در پور شهريار مندني، آن است كه پندار

اين جستار براي كشف علل آن شكل گرفته اسـت. موفق عمل نكرده است،داستان

 زمينه ديد نقشي بنيادي در اينيهها دريافته است كه گزينش زاويو در كندوكاو آن

ا .ستداشته

و ادبيات فارسي∗ .rostami910@yahoo.comكارشناس ارشد زبان

15/8/89: تاريخ پذيرش مقاله21/6/88: تاريخ دريافت مقاله
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هـاي شـهريار بر اين پايه، اين جستار زاويه ديدهاي به كـار رفتـه در داسـتان

و مندني كوشد نشان دهد كه چگونـه گـزينش زاويـه آن مي در پي پور را بررسيده

مي» چند صدايي«يا» گوييتك«ديد، متن را به  .دهدسوق

و)(Dialogueوگـو گفـت بخـشي را بـه تفـاوت ميـان پيوند با اين امر،در

پـور، هـاي منـدني اختصاص داده؛ سپس با تكيه بر داستان)(Propositionگزاره

و نمايـه ويژگي و ها نمايانـده)(Monologueگـويي تـك هـايي از چندصـدايي

.گردد مي

 ديـد،ي زاويـه.4صـدا،.3پـور، شـهريار منـدني.2ميخاييـل بختـين،.1:هاي كليـدي واژه

.وگو گفت.5

 مقدمه.1

)Slove(و . هستند» واژه«در زبان يوناني، هر دو به معناي)Logos( در زبان روسي

و گرايش مايه واژه، اصطالحي است كه بن1،به باور ميخاييل باختين ي اجتماعي يافته

در واژگان.است) Discourse( يا سخن)Utterance( تر به سوي گفتهآن بيش

وگو، از رهگذر گفت«: آمده استتوصيفي ادبيات، به نقل از ميريام آلوت چنين 

ميشخصيت ميها نمود پيدا و تكامل ي نمايش يابند، رويدادهاي بيرون از صحنهكنند

ميحادثه شوند؛به تماشاگران القا مي ميها سرعت يابد، گيرند، پيرنگ داستان گسترش

و انديشه ميهاي شخصيتاحساسات نو گفتما)79: 1382رضايي،(».شوندها تصوير

يا« نيز ي اي اجتماعي برآمده تا مجموعهنمايي است كه از زمينه نظام بازنوعي زبان

و اشاعه دهدي حوزهمنسجمي از معاني را درباره ».ي موضوعي معيني به وجود آورد

مي» گفتار«ي يعني زماني كه ما واژه) 1385:171، پاينده( زمان، بارهم،بريمرا به كار

مياجتماعي/ فرهنگي و ارتباطي نيز در آن گنجانده 2.گرددو كالمي

و سازهاي زباني، همگي واژگان، شكل هاي دستوري، آواها، آهنگ سخن، كار

 فهم، با چنين نگرشي.هايعني درك زمان، فهم،به باور باختين. گفتارند»فهم«گر ياري

 وي فهموجخود باختين نيز در جست. وگويي داردي آن، ساختي گفتدر هرگونه

در.ي آثار بودپيوسته ريشه داشته» فهم پيوسته«نيز در همين» آواييچند«كندوكاو او

مي. است چگونه در اثري استوار بر آفرينش كالمي، چيزهاي جهان خارجي،«: پرسداو

ميدر مناسباتي كه با قهرمان دارند، بيان مي و پاسخ يا از درون قهرمان: دهدشوند؟
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از)96: 1382احمدي،(».د او يا از بيرون، يعني از محيطيعني از افق دي امروزه، يكي

و نقد متنراه درو وجو در صداهاي داستاني، جستهاي دريافت  چگونگي بيان آن

و گفتمان وگوگفت. داستان است  در داستان صدا داستان، جايگاهي براي نمايش ها

: استدر آبرامز تعريف صدا اين گونه بيان شده. هستند

مي)Voice(ي صدا يا واژه پردازد كه ما به وجود صدايي باور داريم به اين واقعيت

مي. كه در پشت صداهاي داستان قرار گرفته است دانيم كه در وراي صداي يعني ما

هاي داستان در يك اثر ادبي، صداي ديگري نهفته است، در پس خود شخصيت

قشخصيت و حتي در پشت راوي اول شخص يك هاي داستان شخصيتي ديگر رار دارد

(گري ديگر نهفته استداستان، روايت ) 218: 1999آبرامز،.

ب) Dialogue( وگو گفت،تا اندكي پيش هاي ارسطو، ويژه در آموزشه در يونان،

و نمايش بن،هاي آن دوراننامهافالطون اي مايه كاربرد داشت؛ اما امروزه به آن، چونان

ميبراي رم و داستان كوتاه، نگريسته .شودان

3پور بر اساس ديدگاه باختين به بررسي صدا در آثار شهريار مندنيپژوهش، اين

 1371هايي سالكه در ميانهگيرد داستان را در برمي31ي اين پژوهش دايره. پردازدمي

هاي در داستانپور، صدا هاي مندني داستاني پس از مطالعه. نگاشته شده است1382تا

شداو بسيار كم كه پرسش آغازين اين، به ناچارورنگ يافته چه«گونه شكل گرفت

 به باور»صدا گرديده است؟ي توليد پور، بازدارندههاي شهريار مندنيچيز در داستان

آنديدهاپور زاويه مندني،شاين پژوه كموگو گفت،هايي را برگزيده است كه در  بسيار

 خواست اين جستار آن است كه بيان شود انتخاب زاويه،از اين روي. يردگصورت مي

و ساخت گفتديد چه نقشي در ايجاد گفت چهوگو دارد  تاثيري در برپايي صداوگو

 گذارد؟مي

در، در بخش نخست. شودبر اين پايه، نوشتار به سه بخش بنيادي تقسيم مي گوينده

ب.دشومي، واكاويوگوگفت و آسيب»راوي«هايه گونهاين بخش شناسي، كاركرد

مي آن و گفت«، بخش دوم؛پردازد ها مي»وگوشخصيت و را مورد تحليل قرار دهد

در، گونه»صداييچند«،بخش سوم و مرزهاي آن جادرپورهاي مندنينوشته ها ييها آن

ميبر-كه موفق عمل كرده است و،پشتيبان تئوري اين گزارش. گرددرسي  باورهاي آرا

. دستاورد اين گزارش پيش رو خواهد آمد،در آخر. ميخاييل باختين است
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 وگو گوينده در گفت.2

و كرد اساسي نقد، برقراركردن گفتعمل«:به گفته ژرار ژنت و نفس آگاه وگو ميان متن

و يا گيرنده است/ يا ناخودآگاه فردي از اين) 282: 1378 تاديه،(».جمعي آفريننده

و گفته: وگو بر سه چيز استوار استي هر گفتپايهنب،روي  حتي اگر.گوينده، گيرنده

خب،ي گفتارترين گونهدر كم باشد، باز اين سه اليه وجود ... آها... بله... هوم... يعني،

و نويسندهاايهر گفتاري گواه آفريننده. دارد ميست توانيم صدايش را در اي كه ما

.خود گفتار بشنويم

 Single) در پي ايجاد تاثيري واحد،هاي داستان كوتاهدانيم كه تمام بخشيم
Effect) مي و انتخاب درست راوي، از يك سو را بر تواند نويسنده در خواننده است

بر-چه خواهان آن است مبناي آن آنپايه چيزي كه نويسنده را بخش،ي هاي داستان

ميمي و ساختمان داستان را طرح نويسنده با انتخاب درست. ياري كند-ريزدچيند

و خالقيت خود را در اين آفرينش بهتر،تواند آفرينشراوي، مي  بهتري داشته باشد

مي گزينش شايسته،از سوي ديگر. نشان دهد رايتواند نگاه خوانندهي راوي  متن

قا اين. تأثير قرار دهد تحت بل قبول بداند يا كه خواننده، پذيراي حقيقت متن شود، آن را

.نه، بسته به هنر نويسنده در انتخاب راوي است

و شخصيت مينويسنده، خواننده زيرا. كنندها در خلق حقيقت يك داستان شركت

يك. هاي اين سه با يك ديگر استحقيقت، نيازمند جمع شدن آگاهي بر اين پايه،

و مطلق، وجود ندارد؛ بل چند حقيقت بي شوچون خصيت داستاني، حقيقت كه هر

)2007:46،برسلر(. كندمورد نظر خود را بازگو مي

دري پايه سه شيوه،ارواح شهرزادپور در كتاب شهريار مندني اي براي زاويه ديد

كل: شماردداستان بر مي ي روايت شيوهو زاويه ديد سوم شخص محدود؛روايت داناي

همين سه شيوه، به ويژه روايتاز،شهايخود او نيز در داستان. اول شخص

مي سوم فرض آغازين نگاشته رو، در پاسخ به اين پيشگزارش پيش. گيردشخص بهره

تأي ديدگزينش زاويه آيا«شده است كه  و پرسش ثيري بر روند، صداي داستان دارد؟

در به صدا،پور توانسته است با همين سه نوع زاويه ديد آيا خود مندني،كه ديگر آن

پور واكاوي از اين روي هر سه زاويه ديد در تمام آثار مندني» داستان دست يابد؟

.گرديده است
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كل/ راوي سوم شخص.2.1 و آسيب: داناي  شناسيكاركرد

مي نخستين زاويه ديد، مي. راوي داناي كل است،دشوكه به آن پرداخته تواند او

رخ و دبيرون از داستان باشد و همانند يكي از دادها را شرح هد يا درون داستان باشد

هرشخصيت و ميها سخن بگويد راوي داناي كل در بيان. بيان كند،بيندچه را

مي رخ يا راوي) Unintrusive narrator(طرفبي/گرتواند راوي گزارش دادها،

آنراوي گزارش. باشد) Intrusive narrator(مفسر مي گر تنها به نمايش بيند، چه

ميبس  خوانندهگر استفاده شده، هايي كه از راوي گزارش در آن دسته از نوشته.كندنده

ننده را وادار به پذيرش خواهد خوانويسنده نمي.ي نويسنده استمورد توجه ويژه

مياي كه اين شيوهنويسنده«. كندسخن خود گزيند، در بازگوييي روايت را بر

به،داستانش به ميزان زيادي باوگوي ميان شخصيت گفت متكي و خواننده نيز  هاست

مي توجه به اين مي كه هر شخصيتي چه و ديگر شخصيتگويد، چه ي او ها دربارهكند

)55: 1382پاينده،(».كندچه نظري دارند، اشخاص داستان را ارزيابي مي

مي ديدگاه، اما راوي مفسر د. كندهاي شخصي خود را نيز وارد داستان سته در اين

ميها، گفتاز داستان و راوي سوم شخص، بيننده، گيرد وگو ميان دو شخصيت انجام

و گسترش و فضاي داستان استهاي شخصيتي حالتدهنده تصويرگر هاي داستان. ها

هاي نوشته شده به اين شيوه از نمونه»هاشب چكهآواي نيم«،»خراشچكاوك آسمان«

. هستند

ميديد راوي مفساين زاويه و خوانندگان ر، خواننده را زير فرمان نويسنده قرار دهد

مي كم هايي نيز بسيار وگوهاي چنين داستانشوند، گفتتري با داستان وارد خوانش

 صداي خود نويسنده در داستان شنيده،ها تا حدود بسياريدر اين داستان. رنگ است كم

رو، روز سوم، در راه«: شخص بنگريدبه نقل قول مستقيم همراه با راوي سوم. شودمي

هاي خواهم با آن جواباصلن نمي«: هاي تند پزشك بخش، گفته بوددنبال قدم

ب هم بدهيپهلوي حرفهدو . من شجاعتش را دارم. اي، نقش يك احمق اميدوار را

رك بگو جان در مي ي شجاعتش ته كشيدهو تا اين را گفته بود، همه»برد؟باالخره

ي شجاعتش ته كشيدهتا اين را گفته بود، همه«)86: 1382آبي ماوراي بحار،(».بود

.در حقيقت توضيح راوي داناي كل مفسر است» بود
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مياز نظر آسيب شود، راوي شناسي صدا در داستان، زماني كه راوي مفسر گزينش

ميسوم شخص به ياري شخصيت و تمام ريزهها هاي صحنه را نمايان كاريآيد

و.ي رو به داستان را پوشانده است او تمام پنجرهوسخن، سخن اوست. سازد مي تنها

مي) راوي مفسر(تنها اگر او  . اي به فضاي داستان بيابدتواند روزنهبخواهد، خواننده

. هاي او باشدخواننده ناچار است پذيراي داوري

و آسيب: راوي سوم شخص محدود.2.2  شناسي كاركرد

آنگر، داستانگروه دي و گفتها هايي هستند كه در وگوي بيروني ميان دو شخصيت،

كلي ها، با مداخلهروايت ذهني يكي از آن مي،شخص سوم/ داناي گويي. گردد بيان

بايسته است بر اين نكته پافشاري گردد كه راوي سوم شخص،. داستان دو راوي دارد

و آن ديگريروايت و كمك ياري،گر اصلي داستان است اوگر را مندنيكهكار پور آن

حضور دارد، نويسنده)Medium(جا مديومهر«. نام نهاده است» اي كل محدوددان«

و دانش راوي از وقايع، در حدود دانايي اوست  نويسنده،در اين شيوه. هم حضور دارد

و گمان از طريق، برش بزندديگرمجاز نيست كه به ذهن اشخاص  ذهن مگر به حدس

اين شيوه)1383:99پور، مندني(».فردي كه راوي خود را به وي محدود كرده است

و زن خفته«هاي داستان. پور نيز ارجمند استبراي خود مندني رو«،»آيالر«،»صنوبر باز

.ها هستندي اين داستان، از جمله»به رود

شيد، نمونهش دريافته،هاي انجام شدهدر بررسي ي راوي سوم شخصوههايي كه به

و اند، آشوب ذهني آهنگين است، همچنين ويژگيمحدود نگاشته شده هاي زباني

: وگوها را به بافت شعري نزديك كرده است گفت بيان موسيقي نهفته در متن،

كل(« و سرد، چمنزار انداز پنجرهدر چشم:) راوي اول/ داناي ي خانه، ساكت

تگسترده بود، تا علف و تپه مانند شكم زن حامله بود،. په كه زرد شده بودندهاي بلند

و ساقكه پاهاي كشيده مياش را بر هم تابانده .رسيدند به بركههاي نيم تمامش

جا زير يخ جا چه بادها مرهمي دارد را، اين اين)راوي دوم/ روايت از ذهن شخصيت(

راآب و خانهميي ابرها، آمدنا، نگاه كن سايه...هايش چه امني دارد اما ...گذرد از پنجره

آورند داني يعني چه اين هاهاي همه در بادهاي اين پاييز كه حتي صدايي نميهيچ نمي
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همه در آب بركه كه تصوير هاي دختر، اين هاهاي عاشقياز همين پارسال بود بي

)27-26: 1382آبي ماوراي بحار،(».ندارند

دروجستار پيش ها دريافته كه روايت ذهن شخصيت استان، در بررسي اين دسته از

صدا، صداي فرد ديگري است. تر است تا راوي داستانبا ساختار ذهني نويسنده نزديك

ميكه زبان از. او دستور زبان خود را دارد. گويدپريشانه سخن خود نويسنده است كه

آننكته. زندذهن شخصيت حرف مي از، طوالنيهاي ذهني شخصيتكه گفتهي ديگر تر

مي/ ست كه به زبان فيزيكياهاييآن شايد از آن روي كه نويسنده. شودبيروني، گفته

و نمايان، هاي بيروني، به گونهگرچه اين گفته.ي سخنش شده استشيفته اي مستقيم

،به ناچار. اند، اما هدف همان هزاهز درون ذهن نويسنده استدر نوشتار نهاده شده

ميفضاي داستان :هايي را كه دارد، بگويدشود تا نويسنده سخن ساخته

كل(« و با تحسين به صورت:)راوي اول/داناي مي»طالبا« خيره .كرد نگاه

و اراده:)شخصيت( . خيلي فرق داري با اين مرداي الكي.س تو صورتت مردونگي

كل( م...و دست به سوي او دراز كرد:)راوي اول/داناي ردگان عاشق پاهايش، روان

راوي/روايت از ذهن شخصيت(.در رگانشان، آرام آرام، گام به گام ضرب گرفتند

دو)دوم ميچه روياها كه نمي..سه.. يك، چشيم، ها كه نميچه شادي،ميريمبينيم،

، دو ها، چه بازي... ها يك، دو چه خلوت ....، يك، دوميريم مي ، سورها...يك » ...سه

[94: 1384شرق بنفشه،( ]ها از خود داستان است چين نقطه)

مي،نخست مي گمان آن؛گويدشود شخصيت سخن كه گفتار او در كالبد گفتار حال

و بدون توان جملهمي. راوي، دروني شده است هاي خط كشيده شده را برداشت

يك در جايي ديگر، در سخن،زمينه پيش و در ميان گروه ديگري، به شكل راني ديگري

، درست به دليل شناسي صداآسيباز نگاه. زبان راندبر) Proposition(»گزاره«

به» راوي مفسر«گزينش مي» گويي گزاره«است كه نويسنده ،بدين شيوه. شوددچار

ميبا سبك شعار» گوييگزاره« نويسنده به سوي را. خزدگونگي اندك اندك، خواننده

ميبه شعارهاي از پيش وداشته از، خواننده پس از مدتيراند  خود را در ميان انبوهي

هايي كه زاويه ديد راوي در داستان. بيندمي» فكري روشنهاي استاندارد جامعهسخن«

و داستان بر پايه» صداييتك«،ترمفسر است، بيش هاي خودي مونولوگوجود دارد

» شعر«به،اه باختينهاي شعارگونه در ديدگگويياين گزاره. رودنويسنده پيش مي
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آن. هاي نقل قول ندارندها نشانهگزاره«. شودتعبيرمي ها با فردي ويژه روي سخن

و آينده. نيست و زمانمند نيستندگذشته آنچنين بيشهم؛اي ندارند ها بينامتني تر

)Intertextual (از».هستند )21-14: 2000 آلن،( گزيده شده

و اظهارات راوي شخصيت كه خود را با گزارهاي ديگر از ذهننمونه سازهم،ها

ي طنز را بالواسطه،حسن نويسندگان اين است كه برخالف مردم عامي«: كرده است

با هم،.مقداريش را شنيده بود. هايم را براي او گفتمي گفتهمن همه.يابندداستان در مي

و خنديدمها به سادهمدت ق.دالن خنديديم لم را لمس نكنيد، هيچ نيروي ماورا زياد آن

آقاي فروردين ...امو آخرين شي جهان است كه به آن دلبستهاي در آن نيستالطبيعه

ميپس از اين هبه  هاي بخش) 244: 1384شرق بنفشه،(».خواست برخيزدي تمثيلي،

نمگون هستند كه اگر مويهاي گزاره از نمونه،خط كشيده شده هاي ونهشكافانه بنگريم،

و تنها ذهن ها هيچ نقشي در پيشاين گزاره.يابيمميتري نيزبيش ب رد داستان ندارند

صداي«اين واژگان همان صداي نويسنده هستند كه با نام. كنندنويسنده را بازگو مي

ها در گروه سخن غيرمستقيمآن. انديا صداي شخص نويسنده شناخته شده» متني برون

مي) speech Free Indirect(آزاد در)106: 1383 توالن،ازنقل(.گيرندجاي

.روييم آزاد روبه،هاي باال با سخن غيرمستقيم مثال

و آسيب: راوي، اول شخص.2.3  شناسي كاركرد

كل به ياري اول داناي. ماجراي گزينش راوي اول شخص، خود داستاني ديگر است

خهآيد تا در اين دسته از نوشتشخص مي پر كنداليها را يا وصفهاي روايت را ها

و يا خيال پردازي رنگ«،»ارباب كلمات« هايداستان. را بيارايد»من«هاي تمام گرداند

و يك سال«،»تعليق ناباوري«،»نار بانو«،»شرح افقي جدول«،»روزيآتش نيم ،»هزار

تر«،»درياي آرامش«،»هاي بلوط مه جنگل«،»شرق بنفشه« از» سناك زمانانعقاد

من(«. اندهايي هستند كه به اين شيوه نوشته شده داستان بي:)راوي پناهي من برايت از

ام؟ از پهناي باز ام، نگفته گفته،اندها كه به رويمان بستهي راههايمان، همهو تنهايي تن

و بندگي هستند نگفتهافق گي جاودانگي نگفتهام؟ از پنجره كه دام تاريكي ام براي فتهام؟

- داناي( ام؟نگفته... اي مثل ما، فقط پرواز، همه جا تا ابد پرواز هاي مجاب نشدهپروانه
و قاطع:)گر صحنهكل، توصيف و .... چرخشي ناگهاني با همين تخصص مهربان
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خ رخر ترحم را اي حيواني برنميبرانگيز يا ضجه بدون درد كه انگيخت، گردن مهماندار

) 119: 1382آبي ماوراي بحار،(».پيچانده بود

بهمي،پورهاي شهريار مندني داستاندراول شخص راوي هاي كاركرداز توان

: هاي زير اشاره كرد نمونه

زماني كه راوي بخواهد دنيا را اندك اندك كشف كند، از اول شخص ياري)الف

مي،در اين هنگام. جويدمي ، براي خود سخن راوي اول شخص4.انديشد او داستان را

چنين. او در كندوكاو ذهن خويش، براي كشف خود است. گر استكاوش.گويدمي

ميراوي« براي ورود به اين)69-68: 1384 حري،(».دهداي خودش را خطاب قرار

مي«توي توبهدنياي ناشناخته و شگردهاي بايست من راوي را از كليشهنويسنده ها

و حتي گاه و.زبان برهاند نحو،داستاني  ذهن راوي اول شخص را در روند خالقيت

تكبداهه ذهپردازي آزاد بگذارد تا از طريق و كشف گويي دروني يا سيالن ن، به درك

همراوي نو، اجازه من ...و حس بپردازد از دهدپنداري به خواننده نميذاتي و

و ترسحقارت ميها )1383:105،رپومندني(».گويدهاي خود

ام برايتان روشن گفتهبه اين آتشي كه عمدا ...حال متنفرم هاي ميانهمن از چاره«: مثال

ماه(».ي جدال هستچون در اين هم وسوسه. رنگ خون است! كنند، نگاه كنيد

ميمي«)9: 1376روز، نيم بيني من هم ريخته خواهم بگويم من هم وقتي اگر شناختيم،

به ها خواندهها را توي سايهته فنجان قهوه، من كلمههاي شده پايينم، مثل نقش ام؛ ولي

(تر ترسيده استام از من بيشهركس گفته )47: 1382آبي ماواي بحار،.

ميسيالي جريانپور به شيوه مندني،هادر اين دسته از روايت . شودذهن نزديك

و درون رويخود،»من«راوي مي داد قرار دارد ديگاه هايي را بيان كند كه با دگاهتواند

تواند صداي خود را داشته باشد؛ اما مرزمي»من«راوي. خود نويسنده هماهنگ نباشد

ي بگوييم اين صداي شخصيت داستان است يا نويسندهقاطعانهبر ايي وجود ندارد كه 

پر دارد كه يك نويسندهيهاي بسياري ديد، محدوديتاين زاويه. داستان وي كار

مي،به طور كلي«. آيدحوصله از پس آن برميرپ از احتياط حكم كند براي اجتناب

آنگيرينتيجه چه راوي اول شخص هاي سست بنياد در مورد شخص نويسنده بر مبناي

از،گويد، فرض را بر اين بگذاريم كه نويسنده در روايت داستاندر داستان او مي

)56: 1382ه،پايند(».هويتي مفروض استفاده كرده است
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ا،وگوي راوي اول شخص گفت)ب هرچه ياري داناي كل سوم.ست ترديدآميز

ميتر شود، سخن راوي اول شخص شكاكانهكمشخص چو. گرددتر ن انگار، واژگاني

و ي به گفته. شودمي) اول شخص(ي نوشتار راوي بدرقه… گويي، مثل اين كه، شايد

پ- آن راوي-پورمندني  راوي،هاي آمدهنمونهتمامدر. سامدرنيستي دارد عدم اعتماد

مي«: گويداول شخص سخن مي »!گويم نه بانومي…آيمشايد بگويد من هم با تو

مي«؛)143: 1384شرق بنفشه،( رفتند، انگار فقط چون بقيه به آن سمت طوري

 كه انگار اين روزها از ياسي«5؛)168: 1382آبي ماوراي بحار،(».روند، بايد بروند مي

مينهداري، يك ؛)1382آبي ماوراي بحار،(».شود توي صورتت خواندي عصباني را

 طور بودهمين«؛»ها هركسي اگر اسير بود، اگر شكست خورده بود يا اگر تنها بودشب«

مياي بود كه در كهكشانانگار پرنده«؛»هاها، گويا زمستانكه همان قديم ؛».كردها كوچ

نظ« ميگرچه به آنرم ميها جواب سوالآمد كه طوري دارند انگار اين«؛»دانندهايشان را

آنكنند،با هم مشورت مي و ترسيده بود،جايي كه بود انگار » تنها بود

و يك سال، يك تا صفحه 142هاي داستان به طور ميانگين، در تمام ورق اي هزار

مي» ترديد«دو  تخورد كه شمارهبه چشم و اين،وجهيي درخور  غير از ديگر است؛

آناستپور هاي مندنيداستان شد، كه به تعدادي از . ها در باال اشاره

و نمي»من«ترديد وجود دارد، زيرا راوي تواند همه جا باشد، از فكر همه است

و يا مانند راوي داناي كل سوم شخص و شرح دهد،خبر دهد از. بر قاف داستان بنشيند

وهتمامي اين و ترددهايش بر حقيقت، با شك ا گذشته، راوي، انساني امروزي، است با ترديدها

 چندهر. است) Unreliable( اعتماداي غيرقابل چنين راوي. هايش از راستيدانمنمي

بييخواننده . پذيردچون را نميو چند امروزي نيز راوي دستوردهنده،

مي«. حال هستند زمان،هاها در اين دسته از روايت فعل)ج كنم كه به بله تظاهر

كه«)70: 1382آبي ماوراي بحار،(» ...ها هنوز اعتقاد دارم، چون تو خواستي،كلمه حاال

مياين نقطه ميها را ميگذارم، دعا : 1384شرق بنفشه،(» خواهمكنم از حافظه هم مدد

مي«) 10 حافظه سمج.سمر من مردي مفرغي رنگم كه چهار سال ديگر به چهل سالگي

ميو فكرهاي مدامم را با سكوت در برابر آدم روز، ماه نيم(» كنمهاي پر صدا جبران

1376 :49(
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مي چون راوي اول شخص است، كاربرد جمله)د رسانند يا هايي كه شگفتي را

براي. ها، بسيار دريافتني استها يا نااميديدهند، در شوقاحساسات شديد را بروز مي

اگرچه بهتر است احساسات. نمايدتر است؛ زيرا دور از ذهن نميده نيز مقبولخوانن

. تر نمايش داده شوند تا اين كه گزارش شوندبيش

و لهجهگيري از ويژگي بهره)ه وگوهاي روايت تري به گفتاي، باورپذيري بيشهاي گويشي

ميبخشد؛ زيرا صداهاي بيشمي كي نيرو درياييه، استخوناش هرگممي«: پيچدتري در داستان

ا سخون ماهيا  دل دلدادگي،(».ما بد آو رديمحاال همه رفتن...مال كف درياست، پهلو

ي بگم مريم خانم، هنوز تا دو تا خشاب هم خالي نكردم، كارت عقد واسه«؛)1379

مي...ات يه تير المصب.انپونزده دي چاپ كرده ن قل بخورن، ريم بعدش تا مهمونا

) 125: 1376روز، ماه نيم(».خاكسر

از آفرينش)و س حر شعر آمدن نيز و گرفتار در گري، تخيلي بودن، به بيان خيال

و گزينش راويدر كندوكاو زاويه. استاي هاي چنين راويبايسته دري ديد ها

كپور، بيشهاي مندني داستان ل تر راويان از نوع داناي كل مفسر هستند يا از گروه راوي

تك، در اين دو حالت.اول شخص مي نويسنده گرفتار .شودصدايي

ميهاي مندني در داستان،به هر روي رسد كه با پور، گاه صداي نويسنده به گوش

و گاه براي رهايي وجدان يا به حس درآوردن،زندخود حرف مي  نه با هيچ كس ديگر

مي، تصويرها مي«:گزيندزبان اعتراف را بر مي. نويسممن داستان نويسم كه داستان

و حرف و با رويا هاي گفتن، نميهايي هست كه با كلمهبنويسم تصويرها شود گفتشان

و كابوس ببينند–هاي داستان هاي كلمهو كابوس به- كه آزادند رويا  شايد بشود

مي) 205: 1382آبي ماوراي بحار،(».حسشان نزديك شد تاگاه نيز شخصيتي  آفريند

ر  سخني است كه تنها يك شخصيت آفريده شده بايد بگويد،و آن چيزا بيان كندچيزي

ميي رنه جاذبهگو تكاگر ساخت داستان به گونه. رود گفتار از بين صدايي كه همان اي

در،صداي نويسنده باشد  پيش برود، پس خواننده تنها توانسته يك متن ادبي بخواند كه

و هيچي نويسندهها بازيچه شخصيت،آن و خواننده به تماشاي اين بازي نشسته اند

.نقشي در انجام آن ندارد
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گوشخصيت در گفت.3 و

هاي به شخصيتاو. رسيممي» ديگري«به،باختين باور دارد اگر درون نفس را بكاويم

او. نگريستمي براي نويسنده»ديگري« چونان،داستاني را،در پندار  نويسنده، شخصيت

و وجدان خويش را بيازمايدابزار مي  سعي،من با آگاه شدن از خويش«. سازد تا آگاهي

يي گروه يا طبقه كنم خودم را از چشم شخصي ديگر، فرد ديگري كه نمايندهمي

)145: 1384 كريمي حكاك،(». بنگرم، استمناجتماعي

دو حتي اگر رويار-» ديگري«باختين باور دارد كه انسان در رويارويي با آن ويي

ميهاي نو، به گرايش با ديدگاه-شخصيت داستاني باشد و باروري اگر. رسدهاي جديد

مانند يك يا دو شخصيت، هاي اندكي در داستان داشته باشد، اي شخصيتنويسنده

كمكشموقعيت پر ميوقوس برون موضعي، از آفرينندگي. شودترين درجه برخوردار

شخ،صدايييك اثر چند و كارآمدگيصيت با تعداد ميشان بيشها . شودتر

مي،پور با روايت يك يا دو شخصيتهاي مندنيگروهي از داستان . رسد به انجام

و اندكگاه شخصيت مي،ها بسيار كوتاه هاي راوي اي كه گفته به گونه،گويند سخن

ميبيش و بارزتر خود را نشان در. دهدتر شرح افقي«داستان راوي اول شخص،

مي. تمامي بار روايتي داستان را بر دوش دارد،»جدول  پاسخي وجود؛گويدراوي سخن

مي؛ندارد مي. گويد اما راوي باز هم سخن وگو يا گفتار خارج از گفت«: گويدباختين

مياين گفت. مفهومي ندارد،مكالمه در؛بخشدوگو است كه به گفتار حيات  چراكه

ميتك ميماگفتار، گفتار مسكوت و از بين )28: 1384،باختين(».رودند

ميپور هاي مندني در بررسي داستان اي چنين راويشود كه چرا، اين پرسش مطرح

ب كاش به جاي اين كنجكاوي،«ها پاسخ ندارند؟گفتهو دنبال پاسخ است؟ه همواره

ديآيا بخشيدن كلمه!... تا كلمه به من بخشيده بوديچند گر ما را ها، بر خالف چيزهاي

و)53: 1382آبي ماوراي بحار،(» كنند؟فقيرتر مي  چرا اين نويسنده، خواهشي همواره

را كه يابد؟ آيا پاسخي ها را در نميهميشه براي پاسخ دارد؟ آيا پاسخي ندارد؟ آيا پاسخ

و تنها نمي،خواهد مي و يا تنها باختين. خواهان آن است كه خود، سخن بگويد،گيرد؟

و ناچار براي انسان، چيزي هراسباور داش آورتر از نبود پاسخ نيست؛ت كه براي سخن

مي،افزايداو مي مي من معنا را چيزي پور چه زيبا مندني. دهددانم كه به پرسشي، پاسخ

ي اميدم اين است كه همه«:نويسدميوكندسخن باختين را هنرمندانه واگويه مي
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تبخواني اين و مدام نوشتها حاال نخوابيدههايي را كه از ديشب ام ام، مدام عوض كردهام

 هايي از اين در داستان)47/همان(».تري كه موذي نباشد، پيدا بكنمي رفيقتا كلمه

و پاسخ با خوانندهدست كه بياني تك  حتي؛گويانه دارند، گفت با راوي داستان است

. باشدوجود نداشته) Ideal reader(اي آرمانياگر خواننده

ميدر تك آنگويي، نويسنده يك،خواهد بگويدميراچه كوشد و تنها، از زبان  تنها

ومندني. راوي يا يك شخصيت بگويد سر هاي سوداي كلنجار رفتن با شخصيت پور،

كه«ي هاي برجستهروايت، با فعل» ناربانو«در داستان. را ندارديزياد ،»....بگويم

ميوقتي«،»...گويممي« هم«،»...گويمآمد كه«و» ....بگويم تا آخر» ...يادم باشد بگويم

تكمندني. يابدادامه مي مي،»گفتن«ي فعل گويي را بر پايهپور با پيش برد كه سخن

بهاي تغزلي كه بيشمايه گزينش درون. ماندنهايت درازيش، ابتر مي  وضعيت موجودهتر

بهمي تكپردازد نه ميمندني. تر نيز كرده استرا بيشها گويي كنش، : نويسدپور

و براي خود بگويد« بگويد براي. شايد اين راوي حتي براي كسي هم داستان نگويد

بينجات حافظه و نقر كردن خاطرات بديل خود در جهاني كه سيالسيل،ي شخصي

ميهمراه ضرورت و پيام به ذهن فرد و خبر و جبرهاي اجتماعي، كلمه و او را راندها

يا. كنداز درون تهي مي و» اول شخص«او براي نجات من خود از تارهاي ظريف

را«هاي داستان) 107: 1383پور، مندني(».گويدچسبناك جامعه سخن مي اگر فاخته

پور مندني. اند از اين گونه،»آبي ماوراي بحار«و»انعقاد ترسناك زمان«،»نكشته باشي

مياما ناباو«: نويسدمي ميرانه، به آن سقوط مكرر نگاه و مدام چي دارد«: پرسيدمكردم

مي»شود؟مي و جدلكردم كه خيلي گفتو حس و گمانها ها خواهد بود تا به اين ها

كه…دانايي برسيم و اين سهم من، از آن روز به بعد، كابوس مثالي هبوط آن مرد شد

مي« و به چه فكري هست وقتي كه فرود آبي(»…نويسم تا بدانممي»…آيد؟چرا

)195: 1382، ماوراي بحار

آن: پرسدباختين مي جز آواي غير شنيده نمي،آيا سخني كه در و فردي به شود

مي،نويسنده و هرچه هست از نويسنده است، ي خام اثر ادبي تواند ماده حضور ندارد

و بازگشت،»سالومه«قرار گيرد؟ در داستاني با نام و»من«ميان شخصيت بازي رفت

تكراوي سوم شخص، ومي«: گويي انجاميده است به بينم تو را، هر وقت، هرجا باشي

مي.... بيني، تو هميشه خواب اين جا را مي باو ديد او را آفتاب صبح تابستاني تهران،
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و بدون گرماي ظهري بهاري، بر گورستان پهن شده، چمن گسترده تا سپيدارها، زالل

و زن خفته«در داستان) 109: 1384شرق بنفشه،(». استموج و» صنوبر  نيز راوي

دل-زنداي حرف نمي كه حتي كلمه–شخصيت زن داستان راوي. دله دارنديك با هم

ميگويياسرار ذهن زن را، تك  شخصيت دوم داستان، مردي. گويدهاي دروني زن را

گي ست كه با چند جملها مي كوتاه، تمامي نقش . كندفتاري خود را تمام

به اين نوشتار در جست گام، دريافته است كه به دليل انتخاب زاويه ديد وجوي گام

و اول شخص است كه شخصيت هاي اندكي در داناي كل مفسر، سوم شخص محدود

.اندداستان جمع شده

مي هم ورد چندي خوانش يك اثر ادبي، بايد برخپندارد، در سامانهچنين اين گزارش

نوصدا خوانده شود   باشيم كه صداي خود خواننده تا شاهد به دنيا آمدن يك صداي

تك، اين فرايند.است بن؛شودگويي انجام نمي در بست خوانشي قرار نويسنده در يك

 دوست دارد اثرش خوانندگان،دانيم كه نويسنده خواسته يا ناخواستهمي. گيردمي

غل. تري بيابد بيش تكدر صورت گويي، تعداد خوانندگاني كه با سپهر تيدن به حصار

مي،راوي، افق مشتركي دارند سپس نه تنها اين خواست پنهان نويسنده،. شود بسيار كم

مي بي كمپاسخ و باروري به باور. انگيزاندتري را برميماند كه خود اثر نيز پويايي

:باختين

و شنونده رابطهوگوست كه در آن، گوينتمامي زبان، يك گفت اي را به وجود ده

و. آورندمي به بيان ديگر، زبان فرايندي است كه حداقل دو نفر در آن شركت دارند

وگوهايي كه در آگاهي فردي ما مركب است از گفت. دهدهويت فردي ما را شكل مي

آنصداوگوهايي كه تنوع گفت. گيردذهن ما انجام مي ها براي ما درخور توجه در

مي.تاس كه پاسخ،توانند به روشي جديدهر يك از اين صداها گوي اين باشند كه ما

و به ما كمك مي  شخصيت ما همواره در حال،بنابراين. كند كه چه كسي بشويمهستيم

)45: 2007 برسلر،(. تغيير است

 چند صدايي در گفتار.4

ك) Discourse(باختين سخن او.رده استرا در ساختارهاي اجتماعي بررسي

و جامعهرا از آن روي كه پديده) Conversation(وگو گفت نگر اي سازمان يافته
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و ريختترين مدلداستان نيز يكي از اجتماعي.، وارسي نموده استاست هاي زبان ها

تكمردم است كه گفتار در آن، با تك و ، دوصدايي)Monophoni(آواييگويي

)Double–Voiced (و چندصدايي)Polyphony (مي به باور. گرددپژوهيده

و صداهاي پنهان در متن را آشكار زبان«،باختين ، اين توان را دارد كه نيروهاي نهفته

)59: 1377سلدن،(».سازد

به هايي كه سه زاويه ديد هدف آن است كه نشان داده شود با توجه به محدوديت

و زاويه دان-پور هاي مندني كار رفته در داستان اي كل، زاويه ديد سوم شخص محدود

مي در داستان ايجاد كرده-راوي اول شخص رد چنداند، آيا باز صدايي را در آثار توان

آورد وجوهاي انجام شده، اين گزارش به اين دستگيري كرد؟ در جستپي،پورمندني

از، گونهبسيار محدودهاي توان در بخشرسيده است كه مي درهايي  داستان صدا را

و گونه. ديد پور هاي مندنيهاي آن در داستانبراي پرهيز از استبداد گزارش، به صدا

وگو است گفت كه پس از اين خواهد آمد، ساخت هاييدر تمامي مثال. گردداشاره مي

و از محدوديتچندصداييكه توانسته  . هاي سه زاويه ديد ياد شده رها شود ايجاد كند

ميهاي مندنيصدا در داستانشناسيب آسياين نمونه كه.گيردپور نيز انجام  جاهايي

هاي بوده است، با توجه به گفته» صدا«عمل كرده يا ناتوان از ايجاد»قوي«پور مندني

مي،باختين : گردد مستند بيان

وگوي گفتتر بر پايهكه بيش پورهاي مندنيهاي موفق چندآوايي در نوشتهگونه

:اندتهشكل گرف

ياهم،هاي بارز چندآوايي در نقل قول مستقيمگونه) الف راه با زبان شفاهي

: نوشتاري

اي بارز وجودو آواي ديگران در نوشتار، به گونه، پيوندهاي ميان سخن نويسندهگاه

اي كه خواهدآمد، در تكه. هاي سجاونديدارد؛ همانند جداسازي سخن ديگران با نشانه

هاي نشانهواستفاده از زبان گفتاري. زبان شفاهي برگزيده شده استسخن از ديد

و ساخت گفتسجاوندي، بيان :وگو در داستان استگر نقل قول مستقيم

مي« ميمن ميمي. دونه صالحش چيهدونم كه دخترم زنه، دونم كه كي گولش

مي«:و درنا پرسيده بود».زنه كه حرف گوش ندهگولش مي و» اون كيه؟گي اگه راس

مي«:پدر گفته بود شينه بغل دستت، تو گوشت سارا همين ساراي بدجنس شيطون كه
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ميپچ  در اين نقل قول، صداي فولكلور جامعه،)72: 1376روز، ماه نيم(»...»كنه پچ

و در آخر مي،صداي كودكانه .شود صداي تربيتي خانواده شنيده

م و كمانك جاي،عني اشاره دارندگه گاه، واژگاني كه دريك زمان به چند  در گيومه

: سازي آن استگر خواست نويسنده بر برجستهقراردادن واژه در كمانك، بيان. گيرندمي

تك:]زاويه ديد راوي مفسر[« اش را وتوك قوم وخويش تهران مانده حوصله

هم. نداشت و هنوز»فرهاد«هايش كالسيرفت سراغ يكي از  هنوز طفيلي پدر بود

باب«هايي از به ديوارهاي اتاق عكس. به اتاق او رفتند. روزگار رفتهمشغولي دل

هاي مجسمه،و روي تاقچه. بود»سر پيكو« در نقش»ال پاچينو«و»چه گوارا«،»ويالن

از فرهاد همان....»ونوس«و» بودا« مي»ماري جوانا«طور كه پي قالج درپي اخبار گرفت،

د )317: 1379، دل دلدادگي(.اوود دادساير دوستان را به

هم فكر نشئه صداي روشن،در نقل قول آمده ي چنين صداي يك دورهي جامعه،

ميتاريخي ايران را مي هاي سجاوندي نشانه،آيدشنويم؛ اما در نقل قولي كه در پي

و زبان ايشان شود؛ زيرا از صداهايي كه براي گروه روشنناپديد مي ،فكران آشنا بود

همشود كه براي تمام جامعهعزم صداهايي مي بهي ايران، زمان، معنايي دارد؛ پس نيازي

وابسته) 1368(تا)1359(هاي اين صداها كه به سال. ساز نيستهاي برجستهنشانه

ميي آن سالهاي فكري ايران را در ميانه صداهاي جريان،است و با صداي ها بيان كند

ميآن پوچي تمام،»كشيمي« از. شودها هشدار داده اين يك الگوي بسيار خوشايند

ميهاي مندنيچندصدايي در نوشته :رسدپور است كه به گفتمان

... زندانه اگر اعدام نشده باشد تا حاال... خارجه... عمودي رفت جبهه افقي برگشت

ي هم مثل تو هستند، آها چندتاي... مخفي... زنداني... معلول... اعدامي.. پناهنده... شهيد

و فاتحه، عاقبت بخيرتر از همه و بچه رامي... تان خودممزن كشي؟ زماني كه او تهران

و آمريكا، ولي حاال مرگ ... ترك كرده بود، هدف مرگ بر ها شاه سرگردان در دنيا بود

شوروي، اسراييل، فرانسه، انگليس، منافق،: هاي ديگري هم حواله داده شده بودبه اسم

 كه دست»تركيه«و حتي چندتايي هم ... ليبرال، خان، فدايي، كمونيست، فاالنژ، پيكاري،

)318،همان(».ديواري را خالي از شعار نديد. بود»داشناك«هايي ارمنينوشته

 براي همه آشنا،»داشناك«و» تركيه«داند كه گروهمياي ناخوداگاه،نويسنده به گونه

 بازخوردهايي سياسي،باقي واژگان هركدام به تنهايي. نهدميها را در كمانكنيست؛ آن
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ومي اجتماعي كه به افرادي ويژه بازخوردو شماري بازدارند گردند؛ با بارهاي معنايي

، اما با اين كه راو،هايي كه آمددر نمونه.هارفتاري آن گروه ي داناي كل مفسر است

ياگفتساخت .ري رسانده استوگو به برپايي صدا در داستان

هاي سجاوندي، هاي پنهان از چندآوايي در نقل قول آزاد، بدون نشانه گونه)ب

و نوشتاري : شفاهي

 استفاده از سخن،پورهاي مندنيهاي موفق چندآوايي در داستاناز ديگر نمونه

و آزاد است و فولكلور. شفاهي، در بياني غيرمستقيم ،چه بسا نواي موسيقي روستايي

ميچاش دو آميزه،در مثالي كه خواهدآمد. شودني آن و نوشتار را كه ي سخن شفاهي

بنگريم به آواي مرد روستايي كه به اعتراف. بينيممي» مندآ« از صداي خود،واگويه است

و  و نجواي او با خود و زبان بومي خويش را برگزيده از خود، نزد خود آمده است

اي،صداهاي ديگر روستاييان :ن فولكلور در

اسم آن مرداك را كه آوردي چه هاراي ...ا مو كوه گالشانيم...ا مو اره كشانيم:مندآ«

مثل يك دانه زيتون ... كشيد كه حاال چي داري بدهي به من توي اين ده خراب شده،

ا مواره ... چيده شد رفت از كف، جان وپرم توي اين راستا راه  ، دوشان دوغ، دوغ، دوغ

ا مو كوه گاليشانيم..ا مو ماسه خريم...كشانيم )253: 1379، دل دلدادگي(».دانه فشانيم،

تر دوآوايي وجود دارد تا چند يادآوري شود كه در فولكلورهايي از اين دست، بيش

. آوايي

و فولكلورمثالي ديگر از چندصدايي در گونه :ي نقل قول مستقيم آزاد بدون لهجه

مي خيلي خوب،:)داوود(« ميتو حرف نزن، من وراجي زنم كه كنم، آن قدر حرف

خجالتمان بريزد، اگر بگويم خيلي دوستت دارم كه عيبي ندارد؟ از خودم هم خيلي 

) 256،همان(.ت درآوردمديكتاتور بابايچنگخوشم آمده مثل شير آمدم تو را از 

وناگر سرسختي رخنهي ديكتاتور، به يك معنا در داستان، نشان واژه پذير، خودرايي

 رمز فرهنگي،خودكامگي شخص نسبت پذيرفته است؛ در سوي ديگر اين واژه

)Cultural Code (اين واژه نامي بود. نهفته است كه اكنون را ديروز ساخته است

يي كنايي در واژهاستعاره. كار دوران خويش نهادندرفته كه بر ستمي مردم ستمساخته

ميچنگ نيز در كنار ديكتا و حيواني ستمكاران در. افزايدتور، بر بار دژخيمي اين واژه

گير خود اي يافت كه هر فرزندي به پدر يا مادر سختاندك زماني چنان كاربرد گسترده
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مي. گفتنيز مي ساالر ايرانيي مردتوانيم صداي ماليمي از انديشهدر كنار اين صداها،

ش«در كاربرد. را نيز بشنويم و رو رفته» ير آمدممن مانند اي به كار رفته نيز تشبيه رنگ

پس صداهاي اين متن.، خوب نشسته است»روجا«با» داوود«وگوي كه در متن گفت

ويصداي اجتماع، صداي رمز فرهنگي، صداي جامعه:از عبارتند  صداي مردساالر

.ادبي

دلست كه فرداصدايي، آواي دوم، آواي گروه اجتماعيگاه در چند-ج بسته به آن

و ناسازي در اين زمان، چند. نشده است صدايي از دو ساز بودن آواي اول با آواي دوم

ميوبين فرد ،در اين هنگام نقل قول. گيرد هنجاري كه براي خود برگزيده، سرچشمه

و گزاره و نياز داوود، پسر دانشجوي تهراني،براي مثال،. اي استمستقيم ميان راز

ميعاشقانه با  هر مكاني روح خودش«: گويدروجا، دختر دهاتي اطراف رودبار، چنين

آن. كندرا به آدم تلقين مي مي اگر گوش آدم شنوا باشد، روح و خودش را با جا را شنود

آن) 312همان،(».اندها ايستادهجا درخت اين. كندآن هماهنگ مي كه نقل قول مستقيم با

مي خوديني نوشتار را بر دوشگزينش شده است، اما زبان، سنگ برگزيدن. كند حس

كه-گر نفس كشيدن صدايي ديگر بيان،وگوي شفاهيزبان نوشتار براي گفت  صدايي

ميچيرگي خويش را به گونه از ديدي ديگر،. در متن داستان است-كشداي بارز به رخ

و حتي كش مكش با ناسازي داوود با زندگي خانوادگي از يك سو، جامعه از سويي

پيگوييخودش، او را به تك و هر از گاهيهاي  يكي از صداها،درپي كشانده است

.شودبلندتر شنيده مي

و ها ريختي درهم دارندآن. ها، صداهاي داستان، پنهاني استاي از زمان در پاره)د

آنبه سختي مي گاه صداي«، وگوهاييدر چنين گفت. ها ساختتوان مرز بر ايي براي

گهن و پسويسنده و هنگامي نيز زمينه گاه صداي شخصيت، زماني صداهاي ي راوي

و نگرش همصداي فرهنگ، اجتماع، سياست، ايدئولوژي آنزمان با نوشتارهاي كه يا ها

از ديگر)21-17: 1929ولوشينف،(» رسددر گذشته كاربرد داشتند، به گوش مي

در،هاي خوب چندآوايي نمونه از نويسنده با اين. است» آيالر« داستان بخشي كوتاه كه

از،راوي سوم شخص محدود استفاده كرده است كه» وگوهاييگفت« اما در اندكي

: توانسته چندصدايي ايجاد كند،آورده



ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــهاي مندني پور در داستان» صدا«ساختار  117

 عجيب بود اون پريچهر بهت راه داد، يكي از سرگرمياي من تو كافه،:)هدايت(

كنف كردناشه  قزاق، بچه خوشگالي تخمه بازاري،بچه پولداراي تخمه: تماشاي

آس»دونژوان«  رو هم بهشان اضافه كن،»نيما«ي وپاس دو تا شاعرك نوچههاي

: 1384شرق بنفشه،(».ي بانو غزل صادر فرمودنهاي اوساشون يادشون رفت واسه حرف

و با برجستهي مايه از درون[) 65 ميسازي سخن ،گرددهاي گاه به گاه نويسنده دريافته

] داشت او، صادق هدايت است چشم

 چيز،روي زن نشسته بوداز يك ساعتي كه روبه. وقتي رفت طالبا مبهوت ماند

 حرف زدهاحساس صميميت بدون ديدار قبليو ازاز تناسخ. آوردزيادي به ياد نمي

و»آلمان«سوزي در هاي آدماردوگاهيشايعهبودند، از ،هابچگي حرف زده بودند

مي به خانه كه كليميهايمطرب . ديگر ورافتاده بود،»گرامافون«آمدنو باآمدندها

)65همان،(

و گذشتهراوي سه زمان اكنون، گذشته  را با صدايي- كودكي-ي دوري نزديك

سوپنهان در گفت  نمايانده،و خواننده از سويي ديگروگو، با شخصيت داستان از يك

و اردوگاهمطربپيوندي بينامتني ميان. است سوزي آلمان، صداهاي هاي آدمهاي كليمي

مياديگري .شودست كه در متن شنيده

 نويسنده با انتخاب- كه در باال آمد- پس از گفتار صادق هدايت،در داستان آيالر

و شيوه ميلحن كمي سخن گفتن مخصوص براي كتاب فروش، تر رنگكوشد خود را

زمنشان  كتاب فروش به هدايت پاسخ«: آن، به اشتباه افتاده استان دهد؛ اما در گزينش

يدتخودتون ملتف... شون رو اگه امضا بفرمايد، سرجمعي همهآقا، امتياز نومچه«: دهدمي

بكه قلمي خصوصي سراغه هاي جنابعالي رو به لحاظاتي خيلي نيسن بلكم يه مشترياي

ا... بيگيرن . ين كه امتياز همه رو واگذار بفرماينسرجمع هشت هزارتومن، البته به شرط

و بيست سالالبته مادام [68، همان(»...العمر صد  با اندكي] نقطه چين از داستان است)

زمان. فروش به درستي گزينش نشده استگردد كه گويش كتابدرنگ، دريافته مي

 آن دوران يكي است؛ اما اين يك، به زبان اوباشان» طالبا«و» هدايت«،»كتاب فروش« 

و ناچارگي انديشمندان آن اگر حتي نويسنده خود خواسته باشد، افتادگي. راندسخن مي

شان به دست چنين كساني است بنماياند، باز هم كوششي كه كاالي انديشهروزگار را

مي. ضعيف بوده است ،ماند كه نويسنده از هماهنگي صداهاي ديگر در داستانبه اين
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و. ناتوان گشته است و صدايي ديگر بازآفريني شده ، بيرون از سخن نويسنده سخن

در. باقي مانده است  موضوع برابر،ي نثربراي نويسنده«: گويد ميواژگان رمانباختين

اين آواها. افكنداست با تراكم آواهاي چندگانه كه آواي خود وي نيز در آن طنين مي

و بافت ضروري براي خود او فراهم مي آنزمينه.ندآورزمينه هاي ظرافت،اي كه بدون

و طنين نخواهد يافت )مقدمه: 1973باختين،(».ادبي درك نخواهد شد

، خواه ناخواه.استها هاي بيان آواي ديگر در داستان، كارورزي پيشه يكي از گونه

چنين.ي ديگر استي آواهايي از گونه خود آورنده،ي»كتاب فروش«اي چون پيشه

ن و نه به شخصيت، در فضاي داستانصدايي كه و رها،ه بسته به نويسنده است آويزان

ميمندني. مانده است : نويسدپور

و ريا... دنيا پر از دروغ شده روجا«  من فكر. آدم خودش را فراموش كرده.دروغ

كنم بالي قرن ما، يعني به جاي همان طاعوني كه تا سه چهار قرن پيش، دم به دم به مي

آ ميدمجان بيها كههر. هويتي استافتاد، حاال كس براي خودش مرامي گرفته

يك. شخصيتي خودش را جبران كند بي چيز مخصوص همين است، شخصيت يعني

. اند دنبال ايدئولوژيها رفتهخيلي. كس براي خودش كسي نيست حاال هيچ. خود آدم

دامي ها آدم...هاا پر شده از اينريزي، زندان، دني خون،جنگ.ميزنند توي سر هم

مي مي ميترسند، دنبال پناه و پوچ من فكر چگردند، سر هيچ هميشه ... طور بگويمهكنم،

دل(».بدهد ها خاتمهي اين فاجعهبهم الهام شده كه بايد يك فكر نابي باشد كه به همه

)18بخش، دلدارگي، خنياي آب

ن بيش،شودنوشتاري كه ديده مي و » روجا«توانمي. گاشتي از سخنراني داردتر نقش

و مخاطب را با گروه آموزگاران، دانشگاهيان، روشن ورا برداشت گزين جاي... فكران

سوادكم دختر،رو داشت به جز روجاي ديگري را پيشتوان هر دانش اندوختهمي. كرد

هراين جمله. داستان دلگر دغدغهكدام بيانها و رومشغوليها بيشنهاي هويت يا فكر

مي.وجوي هويت استدر جست ي دهد؛ اما به گفتهو نگرش عمومي جامعه را نشان

جمي» خارج«اهالي موسيقي، به دليل انتخاب راوي. نيافتاده استازند؛ زيرا در داستان

 بسيار خوب در چندآوايي شود، هايتوانسته از نمونهداناي كل مفسر، متني كه مي

تك بيش ازتر به و باز هم اين صداي نويسنده است كه بارزتر  گويي، فروافتاده است

ميصداي شخصيت تر تمايل نهاد باختين براي نويسندگاني كه بيشپيش. گيردها قرار
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مي«: اين است،نويسيراني كنند تا داستاندارند سخن ها تواند سخن شخصيتنويسنده،

: 1973باختين،(». خودش هم باشدو آواي راوي را به آن سويي سوق دهد كه سخن

109-111 (

مي، گاه دو راوي-ه به؛كنند داستان را روايت و راوي دوم،  يك راوي بنيادي

 راوي غيرموثق را6.است)Unreliable  narrator( راوي غيرموثق،ي وين بوث گفته

. توان ديدمي) satire/Irony(طنز/هاي طعنهدر گونه

بهنهيكي ديگر از نمو ،دست آمدهاي پسنديده در داستان مندني پور كه به زحمت

:اين است

و پا توي سنگرش رفت« و. ستوان چهار دست سرگروهبان به كاكايي چشمكي زد

مي-: آهسته گفت ؟!ايداوطلب گشتي شده. كند ستوان سوتي حسابي روت كار

بدنكند به حرف اين درس خوانده! بدبخت!اهللا بارك شان از دم همه!هاهيها گوش

و موقعيتي) 298: 1379، دل دلدادگي(».كمونيستند : يا در اين طنز تصويري

ت شكي ابري روزي كه نصف باقيمانده: راوي مفسر« ي پس اندازش صرف خريد

و رام بود. شد، تركيد گلرويه.ت شك، اول سبك و بد رنگ داشت به اش هايي درشت

. ولي حالتي فنري داشت. از وسط تاخورده بود.د نرماي تشكدادست نمي.هن افتادهن

بيانگشت. خيابان دوم عرق داوود را درآورد چند. كولش كشيد. جان شده بودند هايش

زني نيم روستايي،. دار بودخنده. خودش را از چشم رهگذران ديد. ايستاد. قدم رفت

) 275،همان(».»چه عشقي«نيم شهري، جلوش، خودش خميده زير بار تشك، عرقريزان، 

گفتار راوي غير موثق، همراه با شخصيت داستان، داوود، در ديد نخست تنها

آن بيان اي وجود دارد كه نه به راوي لهجه،گر يك طنز ديداري است؛ اما در درون

و نه به نويسندهوابسته است نه به داوود دل اين صداي چهارم، صداي مردم. بسته

مي- به پندار نويسنده-كساني كه در رودبار.ترودبار اس از چشم. بينند اين صحنه را

مي» داوود در خيابان رودبار«ي بيننده ي سخن آن كه، جملهروشن داشت. شودگفته

مي» ايستاد، خودش را از چشم رهگذران ديد« و عبارت بايد در آغاز اين گفتار چه«آمد

ميي كنوني، زهرخند خواننده»عشقي وار ميان نوسان پاندول. خوانداست كه روايت را

و راويان ديگر، زبان را از يك .نواختي بيرون آورده است صداي نويسنده
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كه» دل دلدادگي«پور در رمان مندني از راوي داناي كل مفسر استفاده كرده است

مياي جاي اگرچه در پاره،در اين داستان دلكه-شودها چند صدايي شنيده پذير بسيار

يك« اما به دليل انتخاب داناي كل مفسر-هم هست آن لحن اجتماعي كه انتظار داريم

.دهدنمي)80: 1984 تودوروف،(».اثر ادبي به ما بدهد

عامو اين جناب سروان مينا اصال-«: به صداهاي اين تكه از داستان گوش فرا دهيم

يك. باشدزبلآيد بهش نمي مال خودمانه، كا، تا دور شديم. داردرگ خوزستانيحتم

)267: 1379، دل دلدادگي(؟ايدلت را هم آوردهحسن: از اين جا گفت

؛اي در جگرآوري دارندمردم جنوب ايران آوازه.1صداي فرهنگ

؛گويي دارند اي در اغراقمردم جنوب ايران آوازه.2صداي فرهنگ

د»رگ«ي ايهام در واژه.3صداي ادبي :و كاربرددر

 تبار، نسب مردم خوزستان)الف

و جوانمردي اين مردم)ب . غيرت

و شخصيت.4صداي ؛»من«همانندي ميان سروان مينا

و چيرگي بر خصم.5 صداي ادبي .دل آوردن استعاره از دليري

؛و آواهاي اين شغل» سروان«كاربرد.6نگر صداي پيشه

؛تري دارد كاربرد بيش، در فرهنگ شفاهيكهي زبلواژه.7صداي عامه

؛لهجه مردم خوزستان»كا«ي واژه.8صداي عامه

و دو ؛صداي شخصيت شماره يك

، سروان، زبل، حتم، رگ خوزستاني، كا، دل آوردن، در نگاه نخست: واژگاني چون

اس شايد واژگاني پيش ت كه پا افتاده بنمايند؛ اما در چندصدايي، هماهنگي استوار ايشان

ميگفت و صدايي پنهان كه وگو را رونق مي» جنگ«بخشد . سازداست، را آشكار

 گيرينتيجه.5

اي است، داستان را گستره» وگوگفت«ندگان كاركردهايدهش كه يكي از گسترباختين

ميانسان آن. داندشناسانه بيجا كه خود انسان از اليهاز شمار اجتماعي سرشته شده هاي

. هاستاي براي نمايان ساختن اين اليه، پهنه»وشنودگفت«است، 

آندستاورد اين گزارش با،»صدا«ي هاي باختين دربارهگيري از تئوريبا بهره:كه،

و نمودار آماري كه ياري رسان اين پژوهش است، دريافت هاي انجام شدهبررسي
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ت» گوييتك«ي اين آثار، از كه بخش عمده گردد مي اند؛ اما در شكيل شدهنويسنده

از-كه بسيار اندكند-ها اي جاي پاره چندصدايي ايجاد شده،»گفت وگو« با استفاده

آنروشن داشت. است و اين» گوييتك«ي تر شيفتهپور بيشكه مندني سخن است

.سبك نگارش اوست

از مندني- به»داناي كل مفسر«و» راوي اول شخص«پور به دليل استفاده ،

و زيان،در اين جستار. دچار آمده است» گوييكت« در به سود هاي گزينش اين راوي

تهاي مندنيداستان و شدأپور .ثير آن با توجه به مستندات داستاني اشاره

تكوگوهايش كه گزارهپور در آن دسته از گفت مندني- و يا گويي گون هستند

ميادارند، از جامعه كهي نابسامان سخن . فرد نويسنده را به انزوا رانده استراند

و گروه اجتماعيشهاي مندنيداستان ازآن. پور، كنشي هستند ميان فرد با خودش ها

و راويان كه همان شخصيت» ديگري«كوشش نويسنده براي ديدن خود از چشم  ها

.دارندهايش هستند، پرده برميداستان

تر پور در بيشاند؛ زيرا مندنيدرآمدههاي خلق شده، به استثمار نويسنده شخصيت-

ميهاي خود را از زبان شخصيتاي است كه حرف نويسنده،آثارش به. كندها بيان

دل« رمان،عنوان نمونه . است آثاراز اين دست» دادگيدل

هاي مورد بررسي هايي از چندصدايي كه در داستان به نمونه، در اين جستار-

آناستپور يافت شدهمندني شددر آن داستان» صدا«شناسي آسيبو، انواع . ها اشاره

 چندان موفق عمل نكرده،پور در ايجاد صدا در داستانحاصل آن كه شهريار مندني

.است

ديدهنده نمودار آماري زير نشان تا1371هاي پور در سال مندنيدي پراكندگي زاويه

ساسخن آن كه جست فرجام. است1382 ازل كتابوجوي سال به هاي چاپ شده

هرپورپور گواه اين است كه مندنيمندني تري دچار به خود گويي بيش،تر رفتهچه پيش،

و اين روال. آمده است را داستان،او داستان را رها كرد تا از خود بگويد نويسي او

. وسويي پست مدرنيستي داده استسمت
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ماين داستاندر با كاوش ي رسيم كه پيروان اين شيوهيها به اين نتيجه

به» چندصدايي«اي، خواه ناخواه طي يك فرايند دوره،نويسي داستان » گوييتك«را

و در نتيجهوانهاده شده كه گفتمان اجتماعي در آن اي در ايران شايع نويسي داستان،اند

اندازدمي» صداييتك« داستان امروز را در خطر،خورد؛ اين روشبه ندرت به چشم مي

مي،گيراي چشمو باروري آن را به گونه كم، از سوي ديگر.دهد كاهش تري خوانندگان

همكند؛را نيز جلب مي ، سويي با راوي داستان دارند زيرا تعداد خوانندگاني كه افق ديد

.محدودتر است
سال عنوان داستان

 انتشار

 زاويه ديد

 نوع راوي

سال عنوان داستان

 انتشار

دزاويه دي

 نوع راوي

ــخص 13771377 آيالرآيالر راوي مفسرراوي مفسر 13711371 اياي جايي درهجايي دره ــوم ش ــخصس ــوم ش س

 محدودمحدود

آ آرنگ  راوي مفسرراوي مفسر 13771377 دل دلدادگيدل دلدادگي اول شخصاول شخص 13721372 روزيروزي تش نيمتش نيمرنگ

 راوي مفسرراوي مفسر 13811381 چكاوك آسمان خراشچكاوك آسمان خراش اول شخصاول شخص 13721372 آهوي كورآهوي كور

 راوي مفسرراوي مفسر 13811381 هاها شب چكهشب چكه آواي نيمآواي نيم راوي مفسرراوي مفسر 13731373 ماه نيم روزماه ِنيم روز

ــ 13741374 مهمانمهمان ــسـ ــخص سـ ــخصوم شـ وم شـ

 محدودمحدود
 راوي مفسرراوي مفسر 13811381 هاها چوپان برجچوپان برج

 راوي مفسرراوي مفسر 13811381 غلتان خيابان غربيغلتان خيابان غربي سنگسنگ اول شخصاول شخص 13741374 شرق بنفشهشرق بنفشه

ســوم شــخصســوم شــخص 13751375 سالومهسالومه

 محدودمحدود

و زن خفته و زن خفتهصنوبر ــخص 13811381 صنوبر ــوم ش ــخصس ــوم ش س

 محدودمحدود

ــوم 13811381 پوست متروك مارپوست متروك مار اول شخصاول شخص 13761376 نار بانونار بانو ــومس ــخص س ــخصش ش

 محدودمحدود
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ــخص 13811381 هاها يكيكآبچلآبچل اول شخصاول شخص 13761376 شام سرو وآتششام سرو وآتش ــوم ش ــخصس ــوم ش س

 محدودمحدود

ــخص 13761376 اگر تابوت نداشته باشداگر تابوت نداشته باشد ــوم شـ ــخصسـ ــوم شـ سـ

 محدودمحدود
 اول شخصاول شخص 13811381 ارباب كلماتارباب كلمات

 اول شخصاول شخص 13811381 شرح افقي جدولشرح افقي جدول اول شخصاول شخص 13761376 هاي بلوطهاي بلوط مه جنگلمه جنگل

 اول شخصاول شخص 13811381 تعليق ناباوريتعليق ناباوري اول شخصاول شخص 13761376 درياي آرامشدرياي آرامش

رس و رسآتش و ل شخصل شخصاواو 13811381 انعقاد ترسناك زمانانعقاد ترسناك زمان راوي مفسرراوي مفسر 13761376 آتش

و يك شب و يك شبهزار  اول شخصاول شخص 13811381 ميعادگاه مرغ قصابميعادگاه مرغ قصاب اول شخصاول شخص 13771377 هزار

ــخص 13771377 باز رو به رودباز رو به رود ــوم شـ ــخصسـ ــوم شـ سـ

 محدودمحدود
و يك سال و يك سالهزار  اول شخصاول شخص 13821382 هزار

ــخص 13771377 كهن دژكهن دژ ــوم شـ ــخصسـ ــوم شـ سـ

 محدودمحدود

ها يادداشت

ي اشرافي فقير شده، در يك خانواده.م1895ميخاييل ميخاييوويچ باختين، در سال.1

درا دسا در دانشگاه. به دنيا آمد»اورل«در شناسي تاريخي خواند واژه،پتروگرادو بعدها

شد.م1918و در سال  . در اين رشته فارغ التحصيل

مياگر زمان، تا سك نج تاريخ گفتمان، به واپس رود، سوفيست.2 گردند كه ها پديدار

و جدلي توانستن» وگوگفت«با ابزاري به نام»استادي دانا« چونان د سرفراز هر بحث

. گردند

در. نويسان مدرن استپور از نويسندگان نسل سوم، از داستانشهريار مندني.3 26او

» شنبهعصر پنج«ينامه ها سردبير هفتهاو سال. در شيراز به دنيا آمده است1335بهمن

.بردبود؛ اكنون با استفاده از بورس تحصيلي در آمريكا به سر مي

مي: نويس را چنين برشمرد الن كوندرا سه امكان بنيادي رمانمي.4 كند، داستان را نقل

ميداستان را شرح مي ي ديد اول شخص، داستان نو از زاويه. انديشددهد، داستاني را

كشدر اين نحله. كندمعموال با امكان سوم عمل مي مكش يا به عبارتي روايت، ماجرا،

كا،ديگر تا داستان داستان،  طي حوادث،)راوي( شخصيت داستان»من«تاليزوري است

و بالعكس، حوادث از تجلي منش پور، مندني(.هاي او پديد آيندمختلف تجلي يابد

1383 :106(
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5.)Suspension Of Disbelief (اي است تعليق ناباوري كه نام داستان است، واژه

و نظريه» كالريج«كه  و چگونگي پرداز انگليسي در كندوشاعر كاوهاي خويش از ادبيات

.كندكاركرد آن در ذهن انسان استفاده مي

و هياهو«در.6 كم،اثر فاكنر» خشم مياو. عقل وجود دارد پسري .كند داستاني را واگويه

كمگيرنده يا مخاطب نبايد به گفته به اين. عقل استهاي او باور بياورد زيرا آن پسر

آن. وثقمگويند راوي غيرراوي مي ،ها روي ديگري نيز دارندجا كه گفته در طنز هم

.افتدسروكار گيرنده با راوي غيرموثق مي

 فهرست منابع

 منابع فارسي) الف

و تاويل متن.)1382(.احمدي، بابك .مركز: تهران. ساختار

(احمدي، بابك .مركز: تهران. كتاب تريد.)1383.

(احمدي، بابك و زيبايي.)1384. .مركز: تهران. حقيقت

و نظريهزيبايي.)1384(.باختين، ميخاييل زاده، آذر حسيني ترجمه.ي رمانشناسي

و: تهران و تحقيقات هنري وزارت فرهنگ .ارشاد اسالمي مركز مطالعات

(پاينده، حسين و دموكراسي.)1385. .نيلوفر: تهران. نقد ادبي

.ر روزگارنش: تهران. گفتمان نقد.)1382(.پاينده، حسين

. نيلوفر: تهران مهشيد نونهالي،ي ترجمه.نقد ادبي در قرن بيستم.)1378(.تاديه، ژان ايو

 داريوشي ترجمه. وگويي ميخاييل باختينمنطق گفت.)1377(.تودوروف، تزوتان

.مركز: كريمي، تهران

ضل حري، ابوالف.شناختي بر روايت زبان–درآمدي نقادانه.)1383(.توالن، مايكل جي

.بنياد فارابي: تهران

و متن«.)1384(.ابوالفضل حري، و فيلم: داستان .»ساختار روايي در ادبيات داستاني

و آ6ي، شماره9، سال فلسفه كتاب ماه، ادبيات .بان،

.فرهنگ معاصر: تهران. واژگان توصيفي ادبيات.)1382(.رضايي، عربعلي

 عباسي ترجمه. ادبي معاصري راهنماي نظريه.)1377(.ويدوسون، پيتر/ سلدن، رامان

نو: مخبر، تهران . طرح
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 مسعود جعفريي ترجمه.ي تجدد در شعر فارسيطليعه.)1384(.كريمي حكاك، احمد

.مرواريد: جزي، تهران

.نشر مركز: تهران. ماه نيمروز.)1376(.پور، شهريار مندني

.زرياب: تهران.و جلدددل دلدادگي.)1379(.پور، شهريار مندني

(پور، شهريار مندني .مركز: تهران. آبي ماوراي بحار.)1382.

و يك سال.)1382(.پور، شهريار مندني .آفرينگان: تهران . هزار

.ققنوس: تهران. كتاب ارواح شهرزاد.)1383(.پور، شهريار مندني

.مركز: تهران. شرق بنفشه.)1384(.پور، شهريار مندني

.، آذر2 گردون، شماره.»پوروگو با مندنيگفت«.)1369(.ور، شهريارپ مندني

(ناظرزاده كرماني، فرهاد .سمت: تهران.شناسي درآمدي به نمايشنامه.)1383.

و وارن، آوستن و پرويز ضياي ترجمه.ي ادبياتنظريه.)1382(. ولك، رنه موحد

و فرهنگي: مهاجر، تهران .علمي

.هرمس: مالك حسيني، تهراني ترجمه. كتاب آبي.)1385(.كويتگنشتاين، لودوي

و پست مدرنيسم.)1380(.هاوثورن، جري علي نوذري، حسيني ترجمه.پست مدرنيته

.نقش جهان: تهران

.ققنوس: سياوش جمادي، تهراني ترجمه. متافيزيك چيست؟.)1383(.هايدگر، مارتين
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