
 

 
 1399اسفند   27تاریخ پذیرش:   1399اسفند   22:  بازبینی تاریخ   1399  ر ی ت  9  تاریخ دریافت: 

 ۱۳۹۹، بهار و تابستان  (۴  یاپینخست )پ  ۀسوم، شمار   ۀفرانسه، دور  ۀزبان و ترجم یهاپژوهش  یعلم یۀنشر 
 … براسا  نیمه اندره  «یفرانسوۀنام  تی»وصرمان  لیتحل

 ین ـ ک ـ دره م ـ ان   « فرانسوی ۀ وصیت نام »   ان ـ ل رم ـ تحلی 
 باختین «  منطق چندصدایی » ٔه  براساس نظری 

 پژوهشی  مقالهٔ 
 1399اسفند  27 1399اسفند  22 1399تیر   9

 اسطلخ بیجاری مینا تقی پور 
بان و ادبیات فرانسه، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران   دانشجوی دکتری، گروه ز

 1( مسئولۀ سندی نو)  بهزاد هاشمی
بان فرانسه، واحد علوم استادیار، عضو هیات علمی   تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران   و گروه ز

 دیمحّم فاطمه خان 
بان فرانسه، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران استادیار، عضو هیات علمی   گروه ز

 چکیده
 نررد، بررسیمنظری خاص می دیدگاه و از را  ادبی متن هرکدام هکادبی نوین   های نقدبا پیداین نظریه

های ادبی، اهمیت روزافزونی یافته است   ریهونظ شناسیدیدگاه روایت  داستان، از  ویژه ادبی، به متون
 به را دهد و مااطببه دست می   از متن دیرری  خوانن  باختین  «چندصدایی ه  نظری»میان،   این در

اهمّیت عنصر سازد  می رهنمون متنهای و ناگفته پنهان گاه و های گوناگون درونی، آوا های الیه شفک
باختین، ضرور  دّقت و   (Dialogisme گفتمان« نظریه  » بر اسا آن  ۀ گفترو در داستان و جایراه ویژ

متاّمل   این  این دو چندان کرده    ا فه رال در کاربرد  از   مفاهیم جستار، ضمن واکاوی این ، دررواست  

آنها در  کاربست و ها اصطالحا ، مصداق این  تبیین باختین، به صدایی چند و ه لیدی منط  مهالمک
 هاظرفیت به توّجه تحقی  یافتن پاسای به این پرسن خواهد بود که با سعی اینخواهیم پرداخت    رمان

ماهویقابلیت و یسندفرانسوی«  ه  ناموصیت»  رمان های  نو مهین،  اندره  اثر  مشهورترین  فرانسوی   ۀ، 
و منطب   صدایی چند تاِبی ک توانمی را  (Autobiographie  «زندگی نامه شخصی» تبار، آیا این رو  

اثر این  های ماتلف در سراسرتمهالما  بین شاصیّ و اینهه آیا  ؟تلّقی نمودباختین  ه  منط  مهالم رب
؟  بدل کرده است  باختین المۀ هم منطِ   راوی، این کتاب را به نمادی از تئوری بودن نویسنده/ زبانهو دو

 اصلی منط   عناصرتحلیلی   توصیفی ه  شود، مطالعمی  واکاوینقد و به این اعتبار، آنچه در مقالۀ حاضر 
 است  فرانسوی ه  ناموصیتدر رمان  یی«چندصدا »

 فرانسوی ه  ناموصیت، اندره مهین، میااییل باختین، صدایی چند، منط  مهالمه:  کلیدیهای  واژه
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 مقدمه-۱
پژوهشرر نظریه،  باختین میاائیلویچ میاائیل  مسائل  1929  سال  در،  زبان فیلسوف و ادبیا  پرداز، 

با اینمهالمه   منط   ه  ربه بحث دربا آن  در و منتشر کرد  ار  1ی ک داستایفس بوطیقای باختین  کار    پرداخت  
های میان شاصیت هک ایه المه م شاند؛ک گون المهه م ساحت به را آن تتییر داد و را نویسی ساختار رمان

 منطقی  شود؛می  هم با متااد  گاه  و عقاید گوناگون ظهور  و بروز باعث  و  گیرد می  نویسنده صور   و داستان

 فاای ایجاد و صدا  کی طتسلّ  بین رفتن از سببهای ماتلف، صدا  شدن شنیده برای  فاایی ایجاد  با هک

می  در صدایی چند چندصدا  در   گرددمتن  وتبیین  تعریف  از  پ   کنونی،  آن2ییجستار  تقابل  به   با ، 

 ، به تجزیه و5فرانسوی  ه  وصیت نام و  4ماتصر اندره مهین یمعرف با  پرداخت؛ آنراه میخواه 3ی یصدا تک

این ییچندصدا  یهامصداق و هایژگ یو لیتحل باختینمی پردازی م رمان در   فاای این اصلی عنصر   

 و نوشته، عقیده وگویی نامید  از دید او»هیچتر، منط  گفت دقی عبار   یا، بهگرایی المهه م را صداییچند
 یابد، در می  تموجودیّ  هک است دیرری  با ارتباط  ها دریابد، بلهه این ظهور تنهایی به هک نیست موضوعی

 این و باشد شده گفته هم پیشتر چه بسا هکدیرر،   متنی و با موضو ۀ  المه م دیرر، در ایعقیده  با ارتباط 

 خاستراه  باختین ( 7: 1383 باختین،  دیرری« با المهه م و ارتباط  :است گویی و منط  گفت کی اسا 

 شدنبا برچیده  رمان ۀپدید تاریای، ظهور لحاظ  به هکبیند  چرا  می  رمان  در را عقیدۀ چندصدایی چنین

   مصادف بوده است، های ریرصدا  شنیدن  برای فاایی ایجاد و های مستبدومتهجبر ح و سلطه
فرانسه،   معاصر  ادبیا   نویسندادر  مهین،  چهر  ۀندره  عنوان  به  فرانسوی،  تبار  در رو   منتقد،  های 

و بسته به بازخوانی اوضا  سیاسی و اجتماعی جامعۀ  «فرانسوی ه  وصیت نام» هاین از جمله در رماننوشته
روسیتک و    ۀصدایی  پرداخته  خود  کودکی  دوران  رالبتزاری  درصددرمان   در  چند   هاین  فاایی  ایجاد 

 سندهی نو ان یناست، م گام در، های مهین است رمان  اساسی مهالمۀ نصرو سرشار از گفتروست   ییصدا 

محور  هاتیکالم شاص و راوی کالم انیم کالم، مناسبا  کی در  و هاشاّصیت  انیم ها، سپ تیّ وشاص
های او همواره در تالش تو شاصیّ  تاثیرگذار است های صدا جهان جهان مهین، های اوست  اساسی رمان

ت و برسانند، صدای هر فرد نمودی از ذهنیّ  همدیرررا به گوش  ینصدای خو، برقراری ارتباط با تا بوده اند 
خود  بیوگرافی(  به نوعی شرح زندگی فرانسوی ه  وصیت نامنمایاند  ست که هستی و وجود او را می اودیدگاه 

 
1. Problèmes de la poétique de Dostoïevski 

2. Polyphonie 

3. Monologue 

4. Andreï Makine 

5. Le Testament Français 
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باب یاد  است و  ندره مهینا در  نام شارلو  آ بیشتر  به  و   1وری خاطرا  مادربزرگی فرانسوی  و ستاین زبان 
زند صدایی را برهم بر این بوده است تا فاای تک این اثرسعی و اهتمام نویسنده در ت  فرهنگ فرانسوی اس

 بازتاب  رسیبرعالوه بر ، جستار این نرارندگانبنابراین، های متنو  پدید آورد  و متنی چندآوا همراه با گفترو 

های یب شاصیتک تر واکاوی  ، بهها آن  زبانی  درساختار فرانسوی ه  وصیت نامهای رمان تشاصیّ  تذهنیّ 
پردازند،  می یا همان نویسنده/راوی  شاصیت اصلی کی ذهن ها درشاصیت  دیرر حاور  و  اصلی داستان

به این اعتبار، آنچه در گیرد مّداقه قرار می مورد  ،  در متن صداییایجاد فاایی چند   در  آنها تثثیرسرانجام     
باختین«  ۀمقالۀ حاضر بررسی و واکاوی خواهد شد مطالع در توصیفی تحلیلی اصول نظریۀ»چند صدایی 

 چرونه چندصدایی:د رک طرح گونه این توانمی  را رو های پیناندره مهین خواهد بود  پرسن رمان مشهور

رمان،   اتوبیوگرافی(  وصف حال گونه طبیعت؟با توجه به کندپیدا می این رمان نمود   در ه هاییفمالّ  چه با و
 تا  دش خواهدتالش ، در چهارچوب این پژوهن بنابراین ؟شایسته است آیا اطالق رمان چند آوایی به این اثر 

  شوده ئارا پاسای های مورد نظرپرسن برایمتن،  ازهایی گزیدهبا انتااب 

 پژوهش  پیشینۀ - 1- 1

نظریۀ  دربا تاب  از: آنها مهمترین هک انجام شده گوناگونی مطالعا  نونکچندصدایی  ختین،  ا»ب  عبارتند 
موّلف در این   :(1387   مطل  نامور  بهمن «، اثرپیشابینامتنیت باختینی مطالعۀ  چندصدایی و گفترومندی

و بینامتنیت کریستوایی  برسی ارتباط بین گفترومندی مقاله، عالوه بر تعریف و تبیین اصطالحا ، به بحث و 
 به  مقاال   ۀمجموع   هنر« و  ادبیا  در »گفترومندی  و نیز ماهّیت گفترومندی شعر و نثر پرداخته است؛

نقد ادبی و هنری    ۀگفترومندی از موضوعا  مهم در عرص در این کتاب،    :(1390   نامورمطل  بهمن کوشن
وجه که  ویژگی  طبیعیتمای  تلقی شده،  علوم  از  انسانی  علوم  به  است،    ز  قائل  انسان  برای   قابلیت باختین 

بود خاصّیتیگفترومندی  آن    ه،  از  ریرانسان  نیست؛  که  گفتبرخوردار   تزوتان  اثر باختین  وگویی»منط  

اثر    :(1393   کریمی داریوش  ه  ترجم  تودوروف« وتفسیر  این  و ثار  ازآی  ا  گزیدهبه شرح  پرداخته  باختین 
آثار  ی  اهای عمدهبان  پورهنموییک داستانی«، ژاله متون در آوایی »چنده است؛  نقل کرد   را عینام از این 

 »تحلیل .  پردازد داستانی می  متون در ویژه  روایت، به در چندآوایی ه  این جستار به واکاوی مسئل  :(1383 

 : ( 1391   پیروز رالمرضا  باختین«، دکترمیااییل   چندصدایی ه  نظری  براسا  ریمک قرآن  در هالمه م منط 
 رویهردی باختینی به، هالمه م منط  و »حافظ. کندجستار نیز به ویژگی چندآوایی قرآن کریم اشاره می این

منط  مهالمه   ه  این جستار با واکاوی نظری   :(1386رالمحسین زاده   رضا  از رریب  «شیرازی حافظ اشعار
به ذکر این موارد گرا تلقی می  المهه م شاعری  را باختین، حافظ به دلیل محدود بودن بحث  در اینجا  کند  

 
1. Charlotte 
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 ۀ جایز چندین سبک وجود با هک است هاییرمان  جمله  از فرانسوی ه  وصیت نام کتابکنیم  و اّما بسنده می 

 برای   میک  صور  گرفته و مجال آن ه  دربار ماتصری بررسی   و ، در ایران نقدفرانسهدر کشور   ادبی معتبر

های خصوص تحلیل جنبه  پژوهشی در کشورمان در گونه تا کنون هیچو    روی آن پیدا شده است نظر دّقت
توجه لذا   است درنیامده رشتۀ تحریر به میااییل باختین آرای مند این رمان بر اسا و مهالمه صداییچند

 باشد  می  تازگی مقاله این به که است نهاتی جمله از لی و پرداختن به این مسا

 روش پژوهش و چارچوب نظری-2
، بازخوانی این فرانسوی ه  ناموصیتنرارندگان این مقاله، پ  از واکاوی بسیاری از آثار مهین از جمله رمان 

منابع کتاباانه  نقداثر، تحلیل و بررسی  منابع اینترنتی معتبر، در های مربوطه، مقاال  و اسناد و  ای، انوا  
تالش خواهند بود تا با رویهردی توصیفی تحلیلی و براسا  نظریۀ منط  مهالمۀ باختین به بازخوانی این اثر 

 «صدایی بپردازند  اگرچه این رمان به نوعی وصف حال نویسنده است و عمومام در این گونه نوشته ها »تک
بوده و هیچ آوایی ریر از صدای نویسن به گوش نمی حاکم  بازنرری این رمان  ده/ راوی  با این حال  با رسد؛ 

 جزمررایی  از آن، نه  در ، زیراجلوه خواهد دادچندآویی   رمان یک  واالی   ه  نمون  آن رابه آرای باختین،    توجه

 تحت   ۀخوانند محض و جهت گیری  انفعال از نه و است صدایی خبری های تکرمان  اندیشیمطل   و

 راوی  استیالی
باختین ارایه شد و از نظر او تعاملی  »منط  گفترویی  دیالوژیسم( مفهومی  است که از سوی میاائیل 

ها، یا بین دو گفتار درونی یک شاصّیت شهل های دیرر شاصّیتاست که بین گفتار راوی اصلی و صحبت
شود و شهل گفتمان مربوط می باختین گفتروگرایی، به طور کلی به    (  از نظر2:  2015 ستریان،  «  گیرد می 

کند: گفتار در واقع فقط در یک فرآیند تعامل بین آگاهی فردی و دیرری  حاور دیرری را در گفتار تعیین می 
   دهدباشد و به آن پاسخ می شود، به او الهام می ظاهر می

ها یا گفتروی »چندصدایی  پولی فونی(، با حوزۀ تجزیه و تحلیل گفتمان مرتبط بوده و شیوۀ تعامل صدا 
توان آن را به (  به عبارتی می60: 2006دهد«  راباتل، ها را نشان می های( راوی با صدای سایر شاصّیت

های مستقل در داستان توصیف کرد که در آن نویسنده امهان طور خالصه به عنوان کثر  صداها و آگاهی
به راوی و یا شاصیتاحاار انوا  صدا  متعّل   این صداها دیدگاهها را داهای  های ماتلفی را معّرفی رد  

 توانند یهدیرر را تهمیل، پشتیبانی یا نقض کنند  کرده، می 

نام  - 2- 1 از منطق مکالمه  هٔ وصیت   فرانسوی، مصداقی 

اش های دوران کودکی خود را از جد مادری ه لین قّص »اّو چشم به جهان گشود ودر سیبری    19۵7آندره مهین در سال  
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گمان همین امر باعث دلبستری و شیفتری فراوان او به زندگی در و بی ( 5:  1998گورگ، «   رانسه شنید به زبان ف
آثار خود قرار داد  مهین در اصلی تمامی   ۀ د  او پ  از مهاجر  به فرانسه، روسیه را موضو  و درون مای ش فرانسه  
ه زندگی ترسیم ت ب ب نسبار روسیه تزاری را همراه با عش  و نفر  انریز و وحشت ت هاین اوضا  رقّ نوشته   تمامی 

یک دوره  که  کنند احسا  می ، های اوهر یک از داستان   ۀپ  از مطالع ، ای که خوانندگان آثارشکند، به گونه می 
 جالب و نویسد می  زادگاهن  تاریخ و  زندگی مهین با تسلط، دربارۀ خود، تجارب اند  » تاریخ روسیه را مرور کرده 

خود  و نظر  احسا   ارائۀ  پ   از  خوبی  به  حال  عین  در  گزیند، اما برمی  نوشتن  برای  را  زبان فرانسه  اگرچه  آنهه 
در آراز اقامت خود در فرانسه تصمیم گرفت آثارش را با نام   او  (2:  1387آید«  دادور، می  بر  روسی  دربارۀ دنیای 

شد  می ولی هر بار با پاسخ منفی آنها روبرو ، ای ناشران بفرستدمستعار و به عنوان مترجم آثار روسی به فرانسه بر 
نویسند   فرانسوی   ه  نام وصیت رمان  »  سرانجام  برای این  تبار جایز  ه  بود که  جایز 1گنهور  ۀ رو   ، از 2مدیسی ۀ  و 

 ۀهای عمد  مالفه کرد خارج    و او را از گمنامی(  9:  2015ابراهیم،  «  معتبرترین جوایز ادبی فرانسه، را به ارمتان آورد 
انریز و شاصی او از دوران تلخ استالینیسم و تبعا  وحشتناک آن در هول  بۀ توان تجر آثار مهین را به طور کلی می 

گیرد و همین ت اجزای فرهنری و سیاسی کشور روسیه دانست  مهین زبان فرانسه را بسیار ماهرانه بهار می کلیّ 
سازد  با نراهی به آثار و مهتوبا  مهین و با نظری خود متمایز می   ۀدور گان هم ویژگی، او را نسبت به سایر نویسند

»او   شود کههایی که طی دوران اقامت خود در فرانسه نراشته است این حقیقت بر ما آشهار می اجمالی به رمان 
  هاین نیز متثثر از این امر استداستان مامون  ( 53:  2010، «  کلمانهم در بیان و هم در نوشتار دوزبانه بود 

است، اما از سوی   ، تصاویری که از دوران کودکی در ذهن انباشتهبودهنوشتار او سرشار از تصاویر فرهنگ روسی  
، او به راحتی به استبرد و در بیانن روح این زبان جاری  های زبان فرانسه را نیز به زیبایی به کار می دیرر ظرافت 
های مهین، همانند خالقشان، به چندین زبان  های رمان ت شاصیّ   کند  عمومام و روسی صحبت می  زبان فرانسه

ما در رمان  ،  به عنوان نمونه  از سطوح زبانی متفاوتی برخوردارند؛،  شانکنند ویا به فراخور مرتبت اجتماعی تهلم می 
 جایراه تناسب  به ، روایت های هر یت شاص  ه ک هستیم  رو  روبه  المی کهای لحن  انوا   با  فرانسوی   ه  وصیت نام 

ادبی  و    دهندمی  بروز  خود  از شان حتی دینی  یا  و اجتماعی،  فردی  پایراه اجتماعی، خصوصیا   نو  گفتار، 
باختین، سبب پدیدآوردن   تعبیر  به  است که  های بیان گونی شیوه گونه  در واقع این    کند می   تعیینفرهنری فرد را  

  این زندگی نامه شاصی شده استفاایی چند آوایی در  

تحقیق - 2- 2  مبانی 

تودوروف  اندیشمند  »برجسته  را  باختین  ، تزوتان  نظریه  ۀدر گستر  روسیترین  وبزرگترین  انسانی  پرداز علوم 

 
1. Goncourt 

2. Médicis 
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های او توانسته است الهام بان (  نظرا  و دیدگاه1:  1995هادگسون،  خواند«  بیستم می   ۀادبیا  در سد
بوده و نوشتهمعاصر و چهره بسیاری از اندیشمندان   نقد ادبی  ها و عقایدش مورد استقبال فراوانی قرار های 

نقد جامعه های تاثیربه عنوان یهی از شاصیترا  و  توان امیو    گرفته است به شمارگذار  د  او ورآ  شناختی 
طبعام  ام  انسانی  بود  همین  نوعانن  خود و هم  برای  و مهالمه  گفترو  و  و شادی  خنده  زمینه جویای   سازر 

فاای تاریک و خفقان حاکم بر   ۀت او نتیج  شاید حساسیّ گردید ادبیا     ۀهاین در حوزگیری نظریهشهل
 زمامداری استالین باشد  ۀجامعه در دور

چندصدایی یعنی شنیده شدن تمام  توان گفتصدایی داشته باشیم میاگر باواهیم تعریفی ساده از چند
یا به  و است؛ های داستان و فراموش شدن راوی اصلی یا نداشتن راوی اصلیشاصیتصداها از طرف تمام 

پور،    «باشد آواها دیرر م برکها حاآن از یه ی هک آن بدون گویندمی »چندین آوا سان  قولی  کهنمویی 
 چندصدایی   شد؛ ارگرفتهکبه   ادبیا  موسیقی و سپ  در در ابتدا  هکاصطالحی است   (  چندآوایی2:  1383

 آن در هک سی استک از منط  برآمده صداییتک است  معتقد »باختین  گیرد می قرار تک صدایی برابر در

باشد، ولی  صحیح تواندمی  گزاره  یک تنها های منطقیگزاره  در زیرا  رلط؛ یا است صحیح یا ایگزاره  هر
ه کتاادها،  همزیستی در و متن در  گوناگون آرای ها وآواها، اندیشه ادبی، یعنی نماین اثر در چندصدایی

باختین،   باور (  به 4: 1396 استاد محمدی،    ند«کمی  یاد  چندصدایی رالب عنصر عنوان  به آن از باختین
بهک متونی در رقابت  داستان نقل سر بر یهدیرر با متعدد واحد، راویان دیدۀ  زاوی یا راوی یک عوض  ه 

 زندگی    نیست  صدا  یک ه  کنندتداعی هرگز کالم»  گویددارد  باختین می وجود چند صدایی آنها در کنندمی 

 گروه  به  اجتماعی  گروه یک دیرر، از مفهوم  به  مفهومی زبان دیرر، از به  زبانی از کالم این کالم، گذر یک

 از  متمایز در اصل چند آوا  رمان  ( 52:  1383 باختین،    «است دیرر  به نسل نسلی  از  و  دیرر اجتماعی

افتد این است زند  آنچه در داستان چند صدایی اتفاق می می  راوی  را  آخر حرف  آنها در هک است هاییرمان 
نوبکه شاصیت به  با را  ۀهای داستان هر کدام  ی دیرر که شاصیتی دیرر در داستان و خود راوی هستند و 

 : شودوده و صدایشان در داستان سرکوب نمیبرابر ب ، است وشاید فرهنگ و دید متفاوتی به زندگی داشته باشد
در نظربه  » داستایوفسهیرمان باختین،  مهالمهرمان ۀنمون املترینک هک های  محسوب های   ای 

 روایترری به وضوح دانای توان نمی واقع در ندارد؛ وجود امور جمیع به آگاه،  لک شوند، دانایمی
  « عهده دار سان همران باشد آنها  از  متمایز و  گیرد ماجرا قرار  اشااص از باالتر  سطح در هک یافت

 (  131: 1393 تودوروف، 
به حقوق    (، فونیپولیچندصدایی  از دیدگاه   برقرار شود و  تبادل نظر و گفترو  باید منط   در یک متن 

های حاضر در متن احترام گذاشته شود و هر کدام از ح  اظهار عقیده و کالم برخوردار تک شاصیتتک
بدین    ها مانند شیء رفتار کرد، بلهه باید سوژه تلقی شوند شاصیت  های چندآوایی نباید بادر رمان    باشد
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بندی کرد که بتواند یک فاای فونیک طبقهتوان یک اثر ادبی را در قالب ادبیا  پلیدر صورتی میترتیب،  
راوی  برای  گام گفتمانی آزاد  در  است،  اساسی  عنصر  مهالمه  آثار،  گونه  این  در  آورد   بوجود  ماتلف  های 

مناسبا  ، ک کالمدر ی» هابین شاصیت ۀمیان نویسنده و شاصیت ها، در گام بعد مهالم ۀناست مهالم
(  کافی نیست که 100:  1391 احمدی،    «روایت است  اصلی در   ۀها نهتتمیان کالم راوی و کالم شاصیّ 

دیالوگ عبور دادن از کشمهن  ضمنهای ماتلف را  شاصیت به سان واداریم، یا  پیاپی  های خیلی های 
یری مالف در برابر یک صدا، هدایت گاقتدار یک راوی خاص، برتری یک ایدئولوژی، موضع   طبیعی بنویسیم

های زیرین،  ها در راستای منافع مسلط متن، و ساختن و القای یک حقیقت و تفهر واحد در الیهشاصیت
 فونی قرار گیرند  توانند در مقابل مفهوم پلی همه و همه می 

برای را  ه  زمین  ای«مهالمه منط »  و «چندصدایی»  مفهوم  دو کردن مطرح با  باختین،  حال همین در
 ساخت: فراهم  1بینامتنیت نام به تازه پیداین مفهومی 

 میان نه تنها گفترو دارند  این سرشتی بینامتنی خود ذا   در چندصدایی و ای مهالمه منط  واقع در»
 نیز دیرر متونی و متن میان و رفته فراتر متن از گیرد، بلههمی صور   متن یک درون های ماتلفآوا 

یسنده صدای نارک در هک است صداهایی از جمله دیرر متون صدای  یذیرد؛می صور    و راوی /نو
 (  82: 1390 بهرامیان «شودرمان چند صدایی شنیده می  درون شاصیت

 حّتی  و های گوناگونصدا  شدِن  شنیده به دادن  انامه  با  هک است پسندد، رمانیمی  باختین هک رمانی 

 گفت و،  رمان ورزد  درمی  اجتناب ماّلف صدای به  نندهکتعیین   و  جایراهی مقتدر اعطای متعارض، از
 های متباین صدا  ها ول، گفتمانکدانای   راوی یک فقدان عّلت چندصدایی است، به رمانی  لزومام  هک شنودی

 ها دیدگاه  انوا  از واحد، طیفی گفتمان یا نررش یک جای به ترتیب بدین تا باشند حاور داشته توانندمی 

 شناختن رسمیت به  معنای به را چندزبانی یابند  وی بازتاب  رمان در  اجتماعی  و های فرهنریو ارزش

 ادبی ماتلف و های طبقاتیجنبن و های اجتماعی، صنفیگروه  در هک گرفت نظر در های متفاوتیزبان

 دارد   وجود وریره 

 پرسوناژهاهای شخصیتی زبان، بازتابی از ویژگی-۳
ب نیروی همهین فردی اجتماعی است و جویای گفترو و مهالمه در فاایی آزاد،  دور از هر گونه خفقان و 

زمینه  استالین  خودکامه  و  دیهتاتوری  حهومت  دوران  با  او  زندگی  بودن  مقارن  برای مسلط؛  مناسب  ای 
 های ماتلفبنیان با افراد وگویکرد  گف  فراهمرا  گیری جریانا  فهری همچون چندصدایی و مهالمه  شهل

 و مستقل، ایدئولوژی صور   به هات شاصیتفردیّ  تبیین بر ، عالوهاوهای  رمان  در فهری  و اجتماعی

 
1   Intertextualité 
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 اثر چندصدایی وجه هافرهنگ و  باورها  این رویارویی  و گاه  کندمی  آشهار را  ها آن های ماتلفگیری جهت

نویسندمی  برجسته را نام  رمان  ه  سازد،  خل ،  فرانسوی  ه  وصیت  جایراه،  یی  هاشاصیت  با  از  یک  که هر 
است، هر یک از   متن چندزبانی در صدد نمایاندن ماهّیت  منزلت و موقعیت اجتماعی خاصی برخوردارند

داستان است  فاای چندصدایی    ه  کنندتداعیکه  هستند  سطوح زبانی متفاوتی  های این رمان دارای  شاصّیت
به این مقصود    اندره مکین نیل  به   تهنیک  :کندمی  استفاده تهنیک چندین ازبرای   اربردن گوین و کاول، 

 که سازد می  فرد  به منحصر را آنها  زبان و استجاری  هاشاصیت  از بعای زبان  بر هک بوده  محّلی ۀلهج

با لحن متفاو   رمان اصلی زبان  با در این رمان   هک شویممی  روروبه  المیکهای  است  از سوی دیرر 
 دهند  به می  بروز خود از شانحتی دینی  یا و ادبی  و اجتماعی  جایراه تناسب به روایت هر هایشاصیت

در قالب شاصیتبه خود وارد رمان می چندزبانی خود  »  باختین تعبیر بروز شود و  های گوناگون خود را 
 (  152: 1383 باختین،  «دهدمی 

 تا مالحظا  زبانی  اینشود که    مشّان تا پردازیممی  رمان  از هاییه گزید تحلیل و خوانن به حال

  دارند متن را بر مکحا فاای چندصدایی بیان و تجسم اندازه توانایی چه

جامعه 1تا و ادوی  - 3- 1 نماد قشر فرودست   ، 

با   دهد، اوبا کالم و گویشی متفاو  شارلو  را مورد خطاب قرار میو روستازاده،    تا، زن شیرفروش وادوی
که دارد؛در حالی   خاصکند که فراخور جایراه اجتماعی اوست و گویشی  ف صحبت میتهلّ زبانی ساده و بی 

 : گفتخطاب به شارلو   وکشد  یآهبود، روی کف اتاق دراز کشیده  
«Oh, comme c’est bien chez toi, Choura! C’est comme si j’étais couchée sur un 
nuage…» (p. 30). 

 تو احسا  خوبی داره، شورا! انرار روی ابرها دراز کشیدم   ه  آخن، چقدر آدم خون 
  تا از آن برخاسته است؛وفرودستی که ادوی   قشر خاص طبقا  اجتماعی است،  در این عبار  تاکید بر گوین 

   کنداز آن استفاده می و برای ایجاد فاایی چند صدایی  ابایی نداشته نویسنده از کابرد الفاظ عوامانه و عامیانه 

 2گاوری لیچ  - 3- 2

میان بعدی    شان از  از همسایهاقشا  برخاسته  یهی  جز  نیست  کسی  جامعه  دست  پایین  و  محروم  های ر 
 : کندکه هر روز به رسم عاد  با گوین روسی به شارلو  سالم می  گاوری لیچشارلو  به نام 

    ,Charlota Norbertovna«Bonjour« (p. 32) سالم، شارلوتا نوربرتونا

 
1. Adviota 

2. Gavrilytch 
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گاوری   عبار ، شاصیت این کند  درگوین روسی ادا میرا با    1اسم واقعی شارلو  لومونیه،  در واقع او
 با  عوامانه  حال عین در و عاشقانه  لحنی  با او است؛ متجّلی المنک در او بودنعامی  لیچ، سادگی و

 کند احوالپرسی می شارلو  

 2دیمیتریچ - 3- 3

زبان باختین،  باور  میبه  تلفی   یهدیرر  با  رمان  در  که  ماتلفی  مانند  های  اجتماعی،  شوند،  طبقا   زبان 
نویسنده در رمان تجلی یافته،  های محلی و ریره گوین در بسیاری از موارد در راستای اهداف  اند،  اگرچه 

ه به چندزبانی موجود کهایی است  ساز چند صداشدن متن باشند  دیمیتریچ از دیرر شاصیتتوانند زمینهمی 
طبقا    ۀشویم، با زبان عامیانو تار دیمیتریچ مواجه می که با دنیای تیره  در رمان کمک کرده است  هنرامی

عامیانه   الفاظ کند، این  می   بازگوکه صحنه دفن زندانیان را  دست جامعه سرو کار داریم، او زمانی محروم و پایین 
 راند:را بر زبان می 

«En automne, on y est allé, un jour, on en avait dix ou quinze à foutre dans la flotte. Il y 
avait là, une percée. Et alors je les ai vus, tous les autres, ceux d'avant. Nus, on récupérait 
bien sûr leurs fripes. Ouais, à poil, sous la glace, pas pourris du tout.» (p. 186). 

ها یه حفره بود، انداختیم، روی یخ آب میم، ده پونزده الشه را باید تو ییه روز تو فصل پاییز اونجا رفت 
تمامی  دیدم،  اونا رو  قبالم الشهخوب من  و   هایی که  البته جل  و برهنه،  انداخته بودن  لات  اونجا 

   دادنمی بوی گندهاشون ها، الشه، زیر یخ مادرزادداشتن  آره، لات دیرران برمیشون رو پالس
 اده رو توجه کرد:توان به زبان روزمره عابران در پیو یا می 

«Tu me prends pour un imbécile, ou quoi?» (p. 29). 
 برو بینم، تو منو هالو فرض کردی؟

و نماد قشر فرهیخته 3شارلوت   - 3- 4 نویسنده  سخنگوی   ، 

شارلو ، به عنوان زنی فرهیاته و برخوردار از موقعیت اجتماعی ممتاز،    ه  سبک گفتار ادیبان،  از سوی دیرر
در اثر دارد  از حاور سطح زبانی متفاو   از احسا  ،  در واقع حهایت  از آنجا که زبان لطیف و سرشار 

این شاصیت و صدای  صدایهای رمان یهی نیست، لذا شارلو ، با زبان روایی و گفتاری سایر شاصیت
 یی است: صدا از چند دیرر ه ایا در رمان، نمون هسایر شاصیت

 
1. Charlotte Lemonnier 

2. Dimitritch 

3. Charlotte 
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«Parmi les pierres que vous avez jetées, il y en avait une que j’aimerais bien pouvoir 
retrouver» (p. 23). 

 اید مایل بودم یهی از آنها را بازیابم  هایی که دور انداختهاز میان سنگ 

به مقایس    ث کند، که نشررب  فرانسه( میوو فرهنگ شرق  روسیه(  د  ۀو یا هنرامیهه شارلو  شرو  
 آشهار است:  نراه تحقیرآمیز نسبت به شرق در آن کامالم  ینوع اوست، گرفته از دیدگاه رربی 

«Vous comprenez, deux mondes se sont retrouvés l'un face à l'autre. Oui, le Tsar, ce 
monarque absolu et les représentants du peuple français! Les représentants de la 
démocratie» (p. 42). 

ملت   نمایندگان  و  مستبد  حاکم  این  تزار،  بله،  گرفتند،  قرار  رویاروی هم  ملت  دو  متوجه هستید،  شما 
 ساالری فرانسه! نمایندگان مردم

«Je devais avoir à l'époque presque le même âge que vous» (p. 25). 
 گمانم آن هنرام تقریبا هم سن شما بودم  به 

های زبان عامیانه و گفتاری سایر شاصیت  در کناره  کنند  کاین عبارا  زبان خاص خود را تداعی می 
 را تشهیل داده است   چندصداییفاایی ، متن

 زبان شاعرانه  - 3- 5

 به دامک هر هک است رمان متن درشعر(  ۀعنوان نمون به   سایرژانرها از هاییبان ردنک بعدی، وارد  تهنیک

 ژرار دو ای از شعر نمونه کند؛می  تداعی  رمان  در  را ایویژه  سطح زبانی متفاو ، زبان بهداشتن  دلیل تعّل 
 در رمان مهین: 1نروال

«Il est un air pour qui je donnerais 
Tout Rossini, tout Mozart et tout Weber 
Un air très vieux, languissant et funèbre 
Qui pour moi seul a des charmes secrets…» (p. 100) 

 :2هردیا و یا ذکر اشعاری از خوزه ماریا دو
«Et vous, qui près de lui, Madame, à cette fête 
Pouviez seule donner la suprême beauté 
Souffrez que je salue en votre Majesté 
La divine douceur dont votre grâce est faite» (p. 46). 

 
1. Nerval 

2. José-Maria de Heredia 
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 پنهان  جدِل   - 3- 6

 سانان به پاسخ در هک گفتاری» یعنی رد ک احسا  را دیرری  حاور آن در توانمی  هک است گفتار نوعی

 راوی  به  ظاهر متعل  به  کهالمی ک در ،  (  گاهی در رمان123:  1384،   انصاری  د«گیرمی شهل دیرری 

از سوی دیرر فرد همزمان برخوردار از چندین ژانر  سطح زبانی( است    دنآیمی  در صدا  به آوا  است، چندین
پنهان به اشهال ماتلفی نمود پیدا فرانسوی  ه  ناموصیتچندصدایی است  در رمان    ه  کنندکه تداعی ، جدل 

بارزترین است،  صور   مهالماتی در توانمی  را آن حاور کرده  به  که  و درون نجوای یافت  مونولوگ، 
 را نیز های دیرری و درونی خود، صدا  های پنهانجدل  دادن نشان و ضمن دارد  خودش با راوی  نویسنده/

حال رسدمی  نظر به ناستواقع،   در   سازد می  آشهار در  دادن  راوی   مااطبهای  پرسن به  پاسخ 

پنهان جدل  و  ردن وجدانک وب ک سر حال در وی هک شودمی  مشّان پایان در  اما است مشاصی  های 

 :است خوین درونی 
«Non, non, c'est moi qui aurait dû mourir le premier.» (p. 180). 

 مردم! اول می  بایستمن می خیر، خیر، 
«J'ai donc déjà vécu une partie de ma vie !» (p. 156). 

 ام( ام  زیستهتا به حال سپری کرده  را  پ  باشی از عمرم 
«Mais, c'est que Charlotte n'a plus rien à m'apprendre !» (p. 150). 

 اما شارلو  دیرر چیزی ندارد که به من بیاموزد  
، مااطب  با توجه بهراوی گاهی به اقتاای شرایط و    نویسنده/: »اگرچه نباید از یاد برد که در این رمان

به کار می  متفاوتی را  کلمان،  «  است  نن شمار مااطبینهدف او جلب توجه و افزای  وبرد  سطوح زبانی 
 گروه  چندین  به به طور همزمان کندمی ح  فرد  که است این حالتی چنین ضمنی مفهوم   ( 62:  2010

 مشاصی  گروه اجتماعی  کند، بهمی  گم  را مرجع  چهارچوب  شان شرایط این در »دارد:  تعل   اجتماعی

 (  114: 1393 تودوروف،  «گیرد می  قرار روانی  تعادل  دادن  ازدست خطر در و ندارد  خاطر تعل 
 کند: همانرونه که مهین در باشی از کتاب اعتراف می

«Je remarquais assez rapidement qu’il fallait assaisonner mes récits français selon le 
goût de mes interlocuteurs. La même histoire changeait de ton selon que je la 
racontais aux “prolétaires”, aux “tekhnars” ou bien aux “intellectuels”. Fier de mon 
talent de conférencier, je variais les genres, adaptais les niveaux de style, triais les 
mots» (pp. 201-202). 

مااطبان خود    ه  ذوق و سلیقهای فرانسوی خود را مطاب   بایست داستانخیلی زود متوجه شدم که می 
کن بودند و یا از  داستان واحدی را با توجه به اینهه مااطبین من از طبقه کارگر و زحمت  بیارایم 
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تتییر آهنگ می استعداد سانوریطبقه روشنفهران،  بالیدم؛ ژانرها را  ام به خود میدادم  به خاطر 

 گزیدم نمودم و کلما  را برمیمیدادم، سبک خود را متناسب با شنونده انتااب تتییر می 
بتوانند  آن ه  واسط به  تا گیرد می له ش متن در حاضر افراد میان  هک هایی المهه م نارک در، از سوی دیرر

 آن  و کرد   متن مشان در را وگوگفت  از  دیرری  نو   توانبروز دهند، می مستقل به طور را خود فردیت

 هیچ  ه  سلیقه، سوی  و نظر اعمال  راوی، بدون هک هاییگفرهن  است؛رربی و شرقی   فرهنگ دو میان وگوگفت

ها تدهد  کالم شاصیّ می  را خودهای  بینی جهان  و را ه تف بیان ه  اجازها  آن  از دامک به هر و گیرد نمی  را دامک
اندازه نویسنده، کالم قهرمان در مورد خود و جهان به همان    شود که کالم راوی/به همان شهل شنیده می 

کنیم که از دید نویسنده دارای بار ایی برخورد می همعتبر است که کالم نویسنده  گاهی در این رمان به واژه 
   فرهنری متفاوتی در دو زبان و فرهنگ هستند

زبان   در  1«تزار»ای جهان ماصوص خود را دارد؛به عنوان مثال واژه فرانسوی هر واژه   ه  ناموصیتدر رمان  
روسی  زبان  در  و  نسبتام   2فرانسه  طنین  و  معنا  که  بر   هرچند  راوی  دید  از  حقیقت،  در  ولی  دارد،  یهسانی 

کامالم واقعیت می   هایی  داللت  میمتفاو   راوی  چنانهه  واژ»  گوید:کند،  روسی  به  زبان   ه  هرگاه  بر  را  تزار 
که از نظر من همین لتت در زبان در حالی  کننده دیهتاتوری مستبد و خودکامه بود؛راندم برای من تداعیمی 

(  59: 1995 مهین،   د«آرشته به حال و هوای سرزمین رویایی مان بو  ه  م روشنایی و رایحفرانسه  تزار( تجّس 
به واژگان نوعی گفت،  با این حال این دو نراه متفاو   برقربین  نتیجار میوگو  پیداین    ۀشد که  ای گونهآن 

این ارتباط، این پیوند گفترومند بین دو زبان، دو دیدگاه، به ما »بحران هویت در نزد راوی بود  به قول باختین 
به گونهامهان می  نویسنده را  باختین،    «ای متفاو  ح  کنیمدهد که هر لحظه  در ادامه 135:  1383     )

در یک زبان محدود   کند، تا مقاصد و اهداف خود را کامالم ف از هر دو زبان استفاده میمولّ »  افزایدمی باختین  
 او بوده است    همان(  اگر چه در مورد اندره مهین، گاهی این امر ناشی از سردرگمی «نسازد 

 گیری نتیجه-۴
 ه  نام وصیت رمان های ماتلفتاصیّ وگو میان شگفتتوان در وجود  رمان چندصدایی را می  ه  نمون  بارزترین

 نویسنده ی صدا  نه؛  کنندبا هم مهالمه می  در رمان  مستقل و  های متعددبینن  و انوا  صداها  فرانسوی یافت؛

های رمان به دلیل خاستراه و نراهن به هر یک از شاصیّت ها   شاصیت یصدا  نه و است آنها بلند در
 در داستانرا    سبب جهان بینی معینی که از آن برخوردار است صدایی متمایزدنیای پیرامون، یا به روایتی به  

 هکفرانسوی  ه  ناموصیت رمان  در را ویژگی این هک  سعی نرارندگان این پژوهن بر آن بود کندنمایندگی می 

 
1. Tsar 

2. Чар 
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 زبان  روی  ما زک میان، تمر این در    بندند ار ک آن به  در  کرده و دارد، تحلیلو چند آوا    رثّ هسراسر مت یسرشت

 در  است، چرونه از مهالمه رمان مملو و رثّ ه مت سراسر ییحاصل فاا هک، ی چندصدای ویژگی هک این، بود

 ۀ صبت این های بارزجلوه  ازیافته است     ت عبارتی، متنیّ  به یا شده است و سممّج  بازتاب نموده و مهین زبان
با راوی در تشاصیّ  حلول  یا شان کی در های چندگانهترمان، حاور شاصیّ  متن  سراسر مهین 

 افراد دید  از را، اما رمان ل ک ه ک اوست و  شده اند جمع راوی نویسنده/ در  ای گونه  ها بهشاصیت  است؛

عوامل گوناگون و بروز صدای هر یک  ه  ها به واسطنویسنده با ایجاد تنو  در شاصیت   ندکمی  متفاو ، نقل
یعنی ، شد  ذکر متن دریی  چندصدا  برای که هاییفهاست  با بررسی مالّ  یی ایجاد کردهآوا چند    یاز آنها فاای

چندصدا  مفاهیم ساختار میانیی  متقابل،  در اجتماعی اقشار در  حاور حاضر  های شاصیت رمان، 
 ناپذیرپایان  همنازع و پنهان، گفتروی  راو  نقن دری  گاه راوو بیشان، حاورگاه   یک در متااد و متفاو  

، صدای راوی در کنار یراو  و یروای متن جانب  از آوا  یک ی برتر عدم های متااد، وآوا   یبیرون و  درونی 
استفاد و یهای ادبی، عامیانه و روزمره و چندزباناو از انوا  زبان  ه  دیرر صداها،  به اشعار  نویسنده  ، اشاره 

نویسندگان در متن و استفاده از عبارا  وتعبیرا  دو  سروده نقل قول های سایر  با  های پهلوی روسی همراه 
 در نتیجه رمان   یت چندصدایی متن را تقویت کرده استاینها در کنار هم خصوّص   ه  گوناگون در این رمان، هم

نویسنده در پی شناساندن تمام صداها و به روایت در  وداستانی است چندصدایی، « فرانسوی ه  وصیت نام»
تمام شاصیت وآوردن ذهنیت  خود از حاصلی  چند شاصیت ه  واسط به  متن،  هاست  متفاو ،  این  های 

نوا و نتمه را دارد و های کتاب حهم یکساخته است  هر یک از شاصیت یمتجلّ  را  خود بودن یچندصدای
کنند، منن درونی هر یک سازد، به عبار  دیرر آنها همدیرر را کامل می نهایی را می  ه  کل آنها نتم ه  مجموع 

با دیر پیدا می در ارتباط  با کل داستان معنی و مفهوم  در ارتباط  نهایتا   میان، خود مهین  این کند  درری و 
میان و گفترو  داستان  امله ت و  ی ل گیره ش در ارلب  به  گاهی اگرچهیابد،  می  ها حاورشاصیت  های 

 به  تواننمی  هک ای استبه گونه  های داستانگفترو خالل در مهین شاصیت یاره نامحسو   نهانی له ش

وگفتار  میان مشّاصی مرز روشنی و سرعت متگفترو  و یهای  و ّثرههای  ها شاصیت سایر روایترر 
 ی و البته چندصدایی در ذهن چند بعدی نویسنده ریشه دارد  فاا پرمعنا چنین داستانی کرد  خلِ   مشّان

این ویژگی ،  چند وجهیت  شاصیّ  کی ذهن در های چند گانهصدا  حاور با روایت رمان و یچند صدای
 است   برجسته تر ساختهداستان را 

 منابعفهرست 
 ز نشر ک مر:   تهران1۴چاپ  .متن تأویل و ساختار .(1391   احمدی، بابک
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فقیهی، حسین  هاجری، حسین      نظریه  اسا   بر بانو آخر بازی  رمان »بررسی  (.1396استادمحّمدی، نوشین  

یۀباختین«    چندصدایی کرمان و ادب نشر باهنر  شهید  دانشگاه  دوره زبان  شماره 20،  تابستان   و    ۴1/بهار 
  70-۵1صن 

منصور باختیناندیشه کراتیکدمو انا هام،  گفتوگویی راسیک دمو(   138۴   انصاری،  میااییل  یورگن   و های 
 ز  کمر نشر  تهران: هابرما 

   قایتحق و  لعامطا مرکز  تهران  زادهنیحس نی آذ  ترجمه. نرما هینظر و یسشناییبایز(  1383   لیئاایم، نیختبا
  هنر گسترشی هنر

اکرم یبهرام  ییآوا   چندهای  جلوه   ه  سیمقا»(   1390   جعفر  ، محمدیکنار  انیوسفی   ی، مصطفیامرئ   ماتاباد   ان، 
  محمد -مشهوک مرد  تیروا  به فرنگ اری د به …و سلطان ابن سلطان … و دراز و  دور داستان شنامهینما در نیباخت

  و   زییپا  یقیموس   و یشیهای نماهنر ، بایهای ز هنر  ۀمجل«  ی خسرو  ابوتراب  کاتبان اسفار رمان و - ریچرمش
  2۴- 13  صن۴۴ شماره  - زمستان

 نشر مرکز  : ریمی  تهرانک  ترجمۀ داریوش باختین میخائیل گفتگویی منطق(  1393   تودوروف، تزوتان
   43  شماره 13  دوره های خارجیپژوهش زبان«  مکین  آندره  گمشده (. »بهشت1387دادور، المیرا  صدر، الهه    

   107-9۵ صن
  16-۵   صن16شماره . جیهای خار زبان هایپژوهش. «داستانی متون در ندآواییچ» (  1383   پور، ژالههنموییک
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