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 91/99/9317تاریخ پذیرش:     52/3/9317تاریخ دریافت:  
 

 چکیده
له استت  رش این مسأ، پذیهای بنیادین در جریان تفکر و آموزش انتقادی در بیست سال اخیراز دگرگونی

اند و ایدئولوژی معنایی جداگانه بتر دوش متتن   طرز گریزناپذیری با ایدئولوژی درآمیخته که تمام متون به
ویتهه در  کنتد  بته  زمینه را بیش از پیش آشکار متی  این تر درهای پیچیدهنیست. این امر، ضرورت بررسی

نویسد و کتودک و نوجتوانی   که کتاب را می سالیین بزرگب هادبیات کودک و نوجوان که همواره رابط هحوز
انتد تتا بته    است و نویسندگان همواره کوشیدهخواند، منجر به نوعی عدم توازن قدرت شدهکه کتاب را می

انتد کته بتا    اخیتر، نویستندگان کوشتیده    هدر دهت  القای دیدگاه خود به مخاطب کودک و نوجوان بپردازند.
بیشتر ایدئولوژی بر مخاطب خود بکاهند. اما آنچه اهمیت دارد ایتن   فشار هرچه هایی ازاستفاده از تکنیک

بیشتتر ایتدئولوژی یتک متتن منجتر       ها، گاهی حتی به القای هرچهاست که صرف استفاده از این تکنیک
کاررفتته توستن نویستندگان را    هتای بته  تتوان تکنیتک  طریق آن می است. یکی از رویکردهایی که ازشده
 ههای روایتی، ماننتد نویستند   روایت بررسی کرد، گفتمان روایی است که در آن، عامل هحوز در خصوصبه

شتوند. در ایتن پتهوهش،    ضتمنی بررستی متی    هشنو و خوانندهای داستان، روایتضمنی، راوی، شخصیت
ر صتدایی د های روایی را باتوجه به رویکرد باختین بته چندصتدایی، دوصتدایی و تتک    برآنیم که این عامل

ستمت   اندازه بته  این رمان، چهنشان داده شود بررسی کنیم و اینکه  الالیی برای دختر مردهرمان نوجوان 
 .استالقای ایدئولوژی یا شکست آن در متن پیش رفته
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 مقدمه -1

ویتهه در  استت  بته  ها در متن، همواره توسن منتقدان مورد بررسی قرار گرفتهحضور ایدئولوژی

بتودن آن همتواره متورد مناقشته      هنتر و آموزشتی   هجنبکودک و نوجوان که دو ادبیات  هحوز
مایه و محتتوای ارتر   است. اما آنچه اهمیت دارد این است که ایدئولوژی تنها آنچه در درونبوده

. هتر  شود نیست و ممکن است ایدئولوژی در زوایای پنهان متن نفوذ پیدا کترده باشتد  دیده می
ایدئولوژی استت و تتأریری    هارائی ضمنی دارد که راهی قدرتمندتر برای ای ایدئولوژکتاب گونه

ستاالن از داستتان   بزرگ هاستتفاد بتاره معتقتد استت کته     بیشتر بر مخاطب دارد. استیونز دراین

 (.Stephens, 2003: 9)شدن، فرایندی آگاهانه و عمدی است مثابه عاملی برای اجتماعیبه
شتود   هه وقتی با مخاطب کودک مواجه هستیم، بیشتر میویله، بهأگیری این مساهمیت پی

مهمی در زنتدگی انستان    هدورگیری دوران کودکی، شکل»کند: که استیونز اشاره میزیرا چنان
کتردن در آن، چگتونگی   ماهیت جهان، چگونگی زنتدگی  هدرباراست، زمانی برای آموزش اولیه 

طتورکلی مقصتود   در و چگونته فکرکتردن. بته   اندازه باورداشتتن، چقت   ارتباط با دیگر مردم، چه

 .(ibid: 8) «کردن جهانی قابل فهم استارائه
هتایی هستتند کته    شناسی متتن از جنبته  طورکلی زوایای زیباییزبان و روایت داستان و به

گویتد  خود متی  همقالباره در  این کردن ایدئولوژی کمک کنند. استیونز درممکن است به پنهان
همین دلیل بایتد   اجتماعی یا جنسیتی ویهه وابسته شود. به هطبقن است به که زبان خود ممک

ها در اشکال مختلف داستان توجته کترد و بته فراینتد روش     به چگونگی آشکارشدن ایدئولوژی

 (.۱1: 10۳۱)استیونز،  انتقادی پرداخت همطالع
هتا و  ای ارزشاستیونز در کتاب خود به شکل خاص استفاده از زبان معتقد استت کته بته القت    

شتود،  زبان بیان متی  هیلوس بهگوید ایدئولوژی در زبان و باره می این شود. او درها منجر مینگرش
تتوان  سازد  پت  متی  کند و روایت را هم همان زبان میمعانی درون زبان را نیز جامعه تعیین می

بته  وژیک بررستی کترد.   هتای ایتدئول  متن را نیز در چتارچوب  هشناسانیباییزساختارهای روایی و 

 (.Stephens, 2003: 8)« قابل تصور است روایت بدون ایدئولوژی غیر» عقیده وی

اگر ما خواندن را فرآیندی نقادانه بتدانیم، حضتور   »گوید: باره می این او همچنین در
ضمنی مفروضات نویسنده در متن قابل بحث است. مسلماً این حضور ضمنی دارای تأریر 

عنتوان ارزش شتناخته    که این فرضیات ممکتن استت بته    ست  تا آنجاییقدرتمندتری ا
 «کننتد هتتا استتفاده متتی ای کتته در آن کودکتان از متتن  شتوند بترای ارائتته در جامعته   

(McCallum & Stephens,  2010: 362.) 
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 هیلوست  بهها زیرا بچه»داند  کردن بسیار نیرومندی مینیز زبان را عامل اجتماعی 1هالیدی 
. آنچته در ایتن میتان    (۶۵: 10۳3)نتاولز و متامجر،   « آموزنتد ، از دنیای پیرامون خود درس میزبان

ی روایتی دخیتل   هاعامل ههمبر نویسنده،  اهمیت دارد این است که در فرایند یک متن، عالوه

ضتمنی قترار گیرنتد یتا صتدای       هیستند نوراستای اهتداف و ایتدئولوژی    توانند درهستند و می
تواند به تکثر معنتا  در رمان بروز دهند. وجود صداهای مختلف در یک متن، میمستقل خود را 

منجر شود و درنهایت از فشار ایدئولوژی متن بکاهد. ایتن صتداهای مختلتف، تنهتا بته صتدای       
های روایتی و آوایتی جتدا از    شود، بلکه صدای مستقل عاملهای درون متن ختم نمیشخصیت

یری ژرف در چندصدایی متن و شکستتن ایتدئولوژی مرکزگترای    تواند تأرآوای نویسنده نیز می

 متن داشته باشد.
بته نقتش    توجته  ، بتا الالیتی بترای دختتر مترده    در این پهوهش نیز برآنیم تا با بررسی رمان 

ایدئولوژی و همچنین تتأریر نرریتات    هیطرسگیری فرایند متن و نفوذ و های روایی در شکلعامل
همتین دلیتل، ابتتدا بته تعریتف       ی ایتدئولوژیک متتن بپتردازیم. بته    کردن فشارهاباختین در کم

ایدئولوژی در این پهوهش و همچنین گفتمان روایی و چندصتدایی بتاختین ختواهیم پرداختت و     

 سپ  رمان را از این منرر بررسی خواهیم کرد.
 

 ایدئولوژی -2

 استت. بته  شتده  های فراوانتی ایدئولوژی اصطالحی است که در طول تاریخ دستخوش دگرگونی
بتار اصتطالا ایتدئولوژی را    تعریفی قطعی از آن تقریباً نتاممکن استت. اولتین    هارائهمین دلیل 

ای از ذهن انسان تجزیه و تحلیلی ریشه»خودش بتواند  هگفت بهکار برد تا  دستات دوتریسی به
 (.۶۶: 10۳3 )ناولز و مامجر، «ارائه دهد

اید، بلکه به مسائل قدرت نیز اشتاره دارد. نرترات مختلتف    تنها به نرام عق اما ایدئولوژی نه
هتا ارائته   های مختلفی از ایتن تعریتف  بندیایدئولوژی در طول تاریخ باعث شد که دسته هدربار

ایتن   هجمل ازهای مختلفی جای داد. پردازان این حوزه را در دستهتوان نرریهکه میشود  چنان

پردازان بر مفهوم ایتدئولوژی  براساس نررات این نرریه 2ها، کاری است که تامپسونبندیدسته
استت:  کلتی تقستیم کترده    هدستهای گوناگون را به دو در طول تاریخ انجام داده و این دریافت

هتای خنثتای ایتدئولوژی    یک نوع کلی استنباط یا دریافت، چیزی است که من آن را دریافت»

                                                           
1. Halliday 
2. Thompson 
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 هتا بته  ستاختن پدیتده  ند که کارشتان مشتخ   اهاییهای خنثی دریافتخواهم خواند. دریافت
ها لزوماً آنکه تلویحاً بگوید که این پدیدهعنوان ایدئولوژی یا دارای ویهگی ایدئولوژیکی است. بی

تامپستون نتوع   (. ۵۱: 10۱۱)تامپستون،  « کننده، خیالی یا در خن منافع گروه خاصی استت گمراه

هتای انتقتادی،   دریافتت »گویتد:  انتد و متی  ددوم دریافت ایتدئولوژی را دریتافتی انتقتادی متی    
 همطالعت . »(جتا )همتان « هایی هستند که ناقل معنایی منفتی، انتقتادی یتا تحقیرآمیزنتد    دریافت

ها معنا به خدمت استقرار و حفت  روابتن   هایی است که طی آنروش همطالعایدئولوژی درواقع، 
 (.۱3 همان:)« سلطه درآید

اع دیگر روابن ستلطه در میتان روابتن اجتمتاعی استت.      آنچه در این میان اهمیت دارد، انو

شتمار آورد.   نامتقتارن قتدرت بته    [یافتته قتوام ]مند روابن سلطه را باید روابن نرام»طورکلی به
هتایی  شود که افرادی یا گروهفرما میقدرت یا روابن سلطه، همانا هنگامی حکم هیافتقوامروابن 

هتایی دیگتر، دستتیابی بته آن     دلیل، برای افراد یا گتروه  شوند که به هراز قدرتی برخوردار می
 .(۶۵: 10۳3، )ناولز و مامجر «میسر نیست

ها و روابتن اجتمتاعی نیتز مربتوط     این قدرت، تنها به مسائل سیاسی اشاره ندارد و به بنیان

ایتدئولوژی و ارشتاد در ادبیتات     عنتوان  بتا  ناولز و کرستن مامجر در کتاب خودمورای  شود.می
انتد و  اجتمتاعی تعمتیم داده   هیافتت ستازمان  هستلط هتای  ، این روابن سلطه را به ارتباطدکانکو

 ازستال را  وم دیگر و حتی روابن کتودک و بزرگ روابطی همچون روابن مردان و زنان، قومی بر ق
هتا، قتدرت   آنبیشتتر   هتجربخاطر  ساالن را بهاند. آنها برتری بزرگاین روابن سلطه خوانده هجمل
هتای  زمینته  ههمت ساالن در دانند و معتقدند که بزرگروهی میهای گتر و دسترسی به رسانهباال

 هستلط ساالن که خود نیز زیتر  درتی برتر از کودکان دارند. بزرگاجتماعی و اقتصادی و مادی، ق
 هستلط روابن ایدئولوژیک دیگری در جامعه هستند، از ابزارهای مختلفی بترای انتقتال افکتار و    

 (.جا)همان.ترین آن زبان استترین و مهمکنند که اصلیدکان استفاده میخود بر کو
ادبیات یکی از ابزارهای زبان برای انتقال ایدئولوژی است. در طتول تتاریخ، ادبیتات همتواره     

 است و ادبیات کودک نیز از ایتن قاعتده  ها استفاده شدهمثابه عاملی برای تأریرگذاری بر تودهبه

آفرینش و گفتتن داستتان، آنچته اینجتا گفتمتان      »گوید: می که استیونزنمستثنی نیست  چنا
هتای  هتا و نگترش  ای از زبان است که از آن راه جامعته، ارزش ویهه هاستفادخوانمش، روایی می

دهتد.  کند  اما این فرایند بدون توجه به نیت نویستنده روی متی  رایج خود را بیان و منتقل می
 (.۱0: 10۳۱)استیونز، « ایدئولوژی امری ناممکن است زیرا ساختن یک روایت بدون
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 گفتمان روایی -3

هتا را  ان برای رسیدن بته تعریفتی جتامع آن   توگفتمان وجود دارد که می هیندرزمنررات مختلفی 

که مامجر، رویکردهای مختلف به گفتمان را به سه رویکترد اصتلی تقستیم    بندی کرد. چناندسته

 -2تتأریر آرا  مایکتل هالیتدی استت       شناختی دارد و تحتنیاد زبانرویکردی که ب -1»کند: می

شناختی استوار است و تحت آرا  هارولد گارفینگتل قترار دارد    رویکردی که بیشتر بر بنیاد جامعه

 بین زبان و ایتدئولوژی دارد کته تحتت    هرابطرویکرد سومی نیز وجود دارد که توجه خاصی به  -0

 .(۱2: 10۳۶زاده، آقاگلبه نقل از )« دی مشهور استشناسی انتقاعنوان زبان

زبتان و   هلأمست تتری دارد  زیترا   بررسی متون براساس گفتمان انتقادی در ادبیات اهمیت ویهه

تتون ادبتی   ایدئولوژی و قدرت که از مفاهیم اصلی در تحلیل گفتمان انتقادی هستند، در تحلیل م

ادبیتات را ستوای از اصتطالا ایتدئولوژی      هواژ»گویتد:  می 1که رونالد کارترشوند. چنانتر میپررنگ

توانتد خنثتی و بتدون    علمی و توصیف زبتان متتن نمتی    همطالعتوان تعریف کرد. درحقیقت، نمی

نمایتد کته توصتیف و تحلیتل     گر ایجاب میفرهنگی تحلیلسوگیری باشد  زیرا موقعیت اجتماعی

 (.23: 10۳۵زاده، آقاگلقل از به ن)« باشدبا دخالت عوامل سیاسی می همراهمتون، 

توان متون ادبتی  متون ادبی باید مدنرر قرار گیرد، این است که آیا می بااما آنچه که درارتباط 

توان تنها یک دیدگاه را برای بررستی تمتام متتون در    را هم مانند دیگر متون بررسی کرد؟ آیا می

ه متون ادبی نیتز ماننتد ستایر متتون در     گران گفتمان انتقادی بر این باورند کتحلیل ؟نرر گرفت

جهتت  » هتا را هتم بته روش انتقتادی تحلیتل نمتود.      توان آنهمین دلیل، می  بهاندارتباطخدمت 

گونته تلقتی از   تحلیل متون ادبی نیز ضرورت دارد که بر ابعاد تعاملی متون ادبی تأکید شتود. ایتن  

از کننتدگان زبتان، اعتم   روابن بین استتفاده  کالم )گفتمان(، متن ادبی را میانجی همنزل بهادبیات، 

دانتد و  های ایدئولوژیکی و نقتش و واتایف اجتمتاعی متی    بر آگاهیروابن گفتاری و روابن مبتنی

 .(2۲ همان:)« شود.بدین روش، متن ادبی به یک نوع کنش یا فرایند تبدیل می

بتاطی بتین نویستنده و    اهمیت این نقش ارتباطی از این رو است که در متون ادبی، ویهگی ارت

 هتایی کته از متتن بته    بندیبه تقسیم توجه خواننده بسیار اهمیت دارد. فاولر در بررسی رمان و با

شود کته  بعدهایی از رمان اطالق می ههمگفتمان به »گوید: دهد، در تعریف گفتمان میدست می

انتد. گفتمتان، بیتان زبتانی     طبینی و لحن مربووگو، دیدگاه، نگره، جهانهایی مانند گفتبه مفهوم

کنتد. ایتن تعریتف را    هایی است کته متی  باورهای نویسنده، سرشت فراگردهای فکری او و داوری

                                                           
1. Ronald Carter 
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های داستان نیز نستبت داد. گفتمتان، همچنتین داللتت دارد بتر      گر و شخصیتتوان به روایتمی

پنهتان کته از راه    هخواننتد هتا و  های موجود میان نویسنده، شخصتیت ای سراسری از رابطهشبکه

 (.۱3: 10۱3)فاولر،  «شوندزبان بازنمایانده می

 ایتن  بنتدی هالیتدی در  به دیدگاه و تقستیم فاولر به بعد ارتباطی گفتمان نرر دارد و باتوجه

کستانی و  گیترد: متنتی، میتان   زمان برای زبان درنرر میهلیدی سه نقش هم»گوید: زمینه می

ام  بتا استتفاده   خود را برمبنای نقش متنی هلیدی سامان دادهای. من الگوی ساختار متنی ایده

ای را بررستی بکنتیم کته متن گفتمتان      توانیم بخش مهمی از مقولته کسانی او میاز نقش میان

کسانی که بیشتر با عنوان بیناسوژگی یتا بینتافردی مطترا    این بخش میان (.۱1 همان:« )نامیدم

بین نویسنده و خواننده و فرایندی کته   هرابطکه به  است، همان بعد ارتباطی گفتمان استشده

گویتد:  فاولر در اشاره به این موضتوع متی   پردازد.کند، میمعنا برای رسیدن به مخاطب طی می

زند که طرحی معتین  ای پنهان سر میهر متن یک گفتمان است، کنشی زبانی که از نویسنده»

 (.جا)همان «پنهان در ذهن خود دارد هخواننداز 

 

 گفتمان و صدا از دیدگاه باختین و ارتباط آن با ایدئولوژی -4

دانتد کته باعتث    ای اجتمتاعی متی  باختین به ماهیت گفتمانی رمان اشاره دارد و گفتمان را پدیده

ای از گفتارهتای اجتمتاعی و   مجموعهنیز شود. او رمان را شدن شکل و محتوا میهماهنگی و یکی

گفتتار نویستنده، گفتارهتای راویتان،     » انتد. مندانته ستازمان یافتته   داند که هنرصداهای فردی می

هتا صترفاً همتان واحتدهای بنیتادین      انتد و گفتتار شخصتیت   هایی که در رمان گنجانده شدهگونه

یتک از ایتن    تواند قدم به رمان گذارد. هتر ها دگرمفهومی میترکیب نگارشی هستند که به مدد آن

ی از ارتباطتات و روابتن   متنتوع  هصداهای اجتماعی و مجموعآمدن کثرت  وجود واحدها امکان به

 (.0۶1: 10۱1)باختین،  «آوردای هستند( فراهم میوبیش مکالمهها را )که همواره کممتقابل آن

تأکیتد دارد. نویستنده، راوی،   نیتز  های روایی در ایجاد گفتمان رمتان  باختین به نقش عامل

دهند و صتداهای  با یکدیگر، گفتمان رمان را شکل میها و خواننده که در تعاملی پویا شخصیت

دهنتد کته منجتر بته چندصتدایی در رمتان شتده و از فشتار         مستقل خود را در رمان بروز می

عنتوان   وگوی پویا را درنررگرفتن مخاطب بهاین گفت هکاهد. باختین الزمایدئولوژیک متن می

ستوی   گیتری بته  جهتت »گویتد:  باره متی  این داند و درعاملی فعال در فرایند خوانش متن می

شود. بترای فتن بالغتت بستیار     گفتمان بالغی محسوب می هدهندشنونده، عنصر اصلی تشکیل



 0۶   9317پاییز و زمستان ، دوم هدور، سومسال  /نقد و نظریه ادبی  ... کاوشی بر میزان نفوذ ایدئولوژی در رمان نوجوان،

 

واقعی و درنررگرفتن او، ارتباطی باشد کته بته ستاختار درونتی      همهم است که ارتباط با شنوند

 .(0۱3 همان:)« گذاردگفتمان بالغی نیز قدم می

وگتوی درون متتن، نبایتد خواننتده را بته چشتم فتردی        در گفتت  باختین معتقد است کته 

گتویی  فهمد، بلکه خواننده کسی است که فعاالنه بته پاستخ  نگریست که منفعالنه مطالب را می

داند کته بستتری الزم   دهد. او این پاسخ را عاملی محرک میالعمل نشان میپردازد و عک می

برابتر   گیتری نویستنده در  همین دلیتل نیتز جهتت    به کند.را برای ادراکی پویا و فعال مهیا می

توان تنها به گوینده نسبت داد، ای را در مجموعه نمیهیچ گفته»خواننده اهمیت فراوانی دارد. 

تر، گفته حاصتل کتل   سخن است. در مفهوم وسیعزیرا گفته حاصل کنش متقابل بین افراد هم

 (.۶۲: 10۱1ف، و)تودور «استکردهای است که آن را احاطه واقعیت اجتماعی پیچیده

دانتد، بلکته آن را   که گفته شد، باختین این گفتمان را تنها به گوینده مربتوط نمتی   طورهمان

داند و معتقد استت کته گوینتده پیشتاپیش، واکتنش      حاصل ارتباط متقابل گوینده و شنونده می

 هست کته مفهتوم نویستند   دهد. این واکنش چیزی اشنونده را در فعالیت کالمی خود، دخالت می

ای کته در متتن شتکل    دهتد  نویستنده و خواننتده   ضمنی را در متن شکل متی  هضمنی و خوانند

گاه که به دنیتای ارتر   ادبی، بلکه آن هنه خارج از واقع ما نویسنده، شخصیت و خواننده را»اند. گرفته

 (.۳2 همان:) «دهیمیدهند، مدنرر قرار مآن را تشکیل می هشوند و اجزای سازندادبی وارد می

ای را کته ختود نویستنده    ما تنهتا گیرنتده  »گوید: ضمنی ارر می هخوانند هاو همچنین دربار

همتین   استت و بته  به وی تکتوین پذیرفتته   توجه ای که ارر ادبی بادهد، گیرندهمدنرر قرار می

گاه اجتماع عتام  هیچارر،  هنرر داریم. منرور ما از گیرند ساختار ارر است، در هکننددلیل تعیین

امتا فقتن در صتورتی ایتن     (. جتا )همتان « خوانتد نیستت  موجود که ارر این یا آن نویسنده را می

صتورت مستتقل در متتن وجتود داشتته       های روایی بهشود که صدای عاملوگو برقرار میگفت

وار منرور بتاختین از طبیعتت مکالمته   »ضمنی ارر.  ههم بدون تسلن مستقیم نویسند باشد  آن

هتا جتدا از صتدای راوی یتا     ای رمان، این است که صدای شخصتیت گفتمان یا گفتمان مکالمه

شتدن بیابنتد. در چنتین    هتای گونتاگون، امکتان مطترا    بینتی نویسنده به گوش برسد و جهان

آنکه یکی بر دیگری سلطه پیدا کنتد. صتدای نویستنده     اند، بیای، صداها باهم در رقابتعرصه

صتورتی برابتر بتا     یابد، بلکه بهیهای دیگر سلطه نمکند و بر دیدگاهرا ارئه نمی هم دیدگاه برتر

هتای  گیتری ستان، صتداهای متعتدد رقیتب، موضتع     شود. بدینصداهای دیگر رمان، شنیده می
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یک از طرفین،  گردند که هرای میگذارند و درگیر مکالمهایدئولوژیک متنوعی را به نمایش می

 (.۲۱: 10۱3)میرعابدینی، « خشی از حقیقت باشندتوانند بیانگر بمی

ضمنی شکستته   هایدئولوژیک نویسند هشود و سیطرچندصدایی می گونه است که رماناین

صتداها برتتری دارد و    هصدایی، دیتدگاه نویستنده بتر همت    که در رمان تک صورتی شود. درمی

جهتت   دهنتد و در دستت متی  های روایی، استقالل ختود را از  سخن نهایی از آن اوست و عامل

آوا بیش از آنکه به زبتان متعهتد باشتد،    رمان تک هنویسند»کنند. خواست نویسنده حرکت می

خواهد آمتوزش دهتد یتا هتدفی ایتدئولوژیک را بترآورده       نویسد و میای میبرای باوراندن ایده

 (.۲۳ همان:) «سازد

و امکان و فرصت عمل ذهنی  کنندصدایی مقتدرانه دیدگاه خود را توجیه میهای تکرمان

هتای  شتدت مرکزگترا هستتند و بترخالف رمتان     هتا، بته  گونه رمتان گیرند. اینرا از خواننده می

ای هم بتین چندصتدایی   دنبال تکثر معنا نیستند. اما حالت میانهچندصدا، مرکزگریز نبوده و به

ت. چنتدزبانگی یتا   آغازین چندصتدایی دانست   هتوان آن را مرحلصدایی وجود دارد که میو تک

هاستت  امتا وقتتی در داستتان همچنتان بتا اقتتدار        چندلحنی که بیانگر تنوع لحتن شخصتیت  

چندصتدایی   هماند و به مرحلت رو باشیم، داستان درحد همین چندزبانگی باقی مینویسنده روبه

 ت.رو هستیم و خبری از تکثر معنا نیس، با مرکزگرایی روبهداستانرسد. یعنی همچنان در نمی

الالیتی  هتای روایتی در رمتان    عامل هشده، به بررسی جداگانبه مباحث گفته توجه در ادامه، با
 هویتهه صتدای نویستند   صداهای مختلتف، بته   هپردازیم تا میزان نفوذ و سیطرمی برای دختر مرده

 راستتای  رفته در این رمان، درکارهای بهیم و اینکه آیا تکنیکضمنی را در متن رمان مشخ  کن

 اند.بیشتر ایدئولوژی متن کمک کرده اند یا به نفوذ هرچهچندصدایی و تکثر معنا پیش رفته

 

 الالیی برای دختر مرده -5

 داستان هخالص -1 -5

، داستان دختری است به نام زهره که با دختری کته صتد ستال پتیش     الالیی برای دختر مرده

آورد کته دیگتران را نیتز    وقایعی را پیش متی  در ارتباط است. ارتباط او با این دختر مرده مرده

دید خود بته  یک از زاویه شود که هرکند. داستان از زبان چهار راوی مختلف بیان میدرگیر می

پردازند. دختر مرده در ماجرای قحطتی قوچتان در آنجتا    بیان داستان و ماجرای دختر مرده می

 اش را پیدا کند.تا خانواده گشتهاست و حاال بازای مردهفروخته شده و در ارر حادره
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 هاراوی -2 -5

، ما با چهار راوی و چهار روایت مختلف از زوایای مختلف یتک  الالیی برای دختر مردهدر رمان 

« متن »شتود، بتا عنتوان    رو هستیم. اولین راوی که داستان نیز با روایت او آغتاز متی  ماجرا روبه

اش بین راوی دانتای کتل   دین روایت ابتداییدر این روایت که در چن« من»است. مشخ  شده

 هیستند نوهتای انتهتایی داستتان بته     های داستان در نوسان است، در روایتو یکی از شخصیت

 شود.اصلی آن تبدیل می

رو هستیم کته  ، ما با راوی دانای کل نامحدود و مفسری روبه«من»در اولین روایت از راوی 

بته ستبک   « متن »روایتت راوی   هاستت. شتیو  معرفی کردهعنوان راوی اصلی داستان  خود را به

استتداللی کته از    هاست. شتیو روایی صرف تبعیت کرده هاستداللی است و کمتر از شیوتوصیفی

گیتری نگتاه   های دیگر ایدئولوژیک استت، زیترا میتزان جهتت    دیدگاه استیونز، بیشتر از دیدگاه

توضیحاتی موجته و قابتل قبتول را     کند. در سبک توصیفی، راویخواننده را بیشتر مشخ  می

هتا،  وصتف »گنجاند تا از روایت صرف جلوگیری کند. اما روایت استتداللی  در خالل داستان می

آنهتا بتوانتد حکمتی ذهنتی یتا ااهتارنرری        هواستط  بهکه راوی  [است]ها و تفسیرهایی قیاس

 (.۵۱: 10۱3ولت، ت)لین «اخالقی را درمورد داستان یا کنشگران دخیل در داستان ارائه کند

پتردازد کته   ای میمقام راوی دانای کل مفسر، به ااهارنررهای قاطعانه راوی در در داستان،

زهتره  »گویتد:  کشاند. برای مثال در توصیف زهتره متی  سمت روایتی استداللی می روایت را به

 (1). (2۶: 10۳۱آبادی، )شاه «دانستندیم. این را همه بود گودروغ

، زدمتی تتا حرفتی کته    از هتر ده »کنتد:  گونه استتدالل متی  اربات حرفش اینراوی برای 

بتا یکتی دو دروغ    افتادندمیکه گیر وقتی خوب بلدندهایی بود که تایش دروغ بود. از آنهشت

 (.جاهمان)« کنندمیدار خود را خالص شاخ

استت   راوی در این استدالل با قطعیت و استتفاده از افعتال ماضتی استتمراری، درصتدد     

گوبودن زهره را رابت کند و همچنین نشان دهد که این ویهگی همیشگی اوستت. راوی  دروغ

عنوان یکی  همچنین برای توجیه بیشتر حرف خود، از قالب راوی دانای کل بیرون آمده و به

بار مینا به متن  را اولیناخالقش این »گوید: کند و میهای داستان ابراز وجود میاز شخصیت

بار روحیتات زهتره را   رود و اینو باز دوباره در قالب راوی دانای کل فرو می  (2۶همان:)« گفت

تمام چیزهایی که تعریف کترده بتود، حقیقتت     انگارکرد که طوری رفتار می»کند: روایت می

 (.2۵ همان:) «دارد
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ن شخصتیت در نوستا   -یراوکه بین دانای کل مفسر و « من»بعد از دو روایت اولی از راوی 

عنتوان   نیستت و پت  از آن، راوی بته   « متن »است، تقریباً تا انتهتای داستتان خبتری از راوی    

کند. سبک راوی در این روایتت  ای خود را معرفی میگونه ماجرای دختران قوچان، به هیسندنو

دنبتال   نیز توصیفی است  زیرا تنها به گزارش مستقیم و روایت عینی ماجرا اکتفتا نکترده و بته   

که در ادامه خواهیم گفت، راوی بترای ایتن    طوربودن ماجراست و همانو توضیح واقعی توجیه

 های تاریخی بهره گرفته تا ماجرا را هرچه بیشتر باورپذیر کند.رویدادنمایی از واقع

استداللی است و کمتر از ستبک روایتی   در این داستان توصیفی« من»درکل، سبک راوی  

دهی دیتدگاه خواننتده   این دلیل که بیشتر بتواند به جهت هم به است  آنمحض استفاده کرده

 های خود همسو کند.بپردازد و خواننده را هرچه بیشتر با باورها و روایت

کنشگر است، بیشتر توصتیفی استت    -دومین روایت به مینا تعلق دارد. روایت مینا که راوی

است. اما گتاهی گریتزی هتم بته     داختههای خود پرزیرا مینا بیشتر به توصیف روحیات و ترس

های مختلف، موقعیت خود را توصیف کنتد.  ها و وصفزند تا با آوردن قیاسسبک استداللی می

گاهی قرارگرفتن اتفاقی بعضی چیزها در کنتار هتم زنتدگی متا را ت ییتر      »گوید: برای مثال می

ای کته  دن او از ختاطره شت او همچنین برای توجیه حضور حکیمه و دیده. (1۲: همان) «دهدمی

ای بترویم کته متثالً    اگر روی سیاره»آورد: برادرش از انیشتین برایش تعریف کرده استدالل می

العاده قوی بته زمتین نگتاه    جا با تلسکوپ فوقآنمیلیون سال نوری با زمین فاصله دارد و از یک

هتا را زیتر پتا لته     ان درختهای سنگین و بلندشتوانیم دایناسورها را ببینیم که با گامکنیم، می

 .(۲0 همان:)« کنندمی

شتود  نوعی شخصیت اصلی داستان محسوب می سومین روایت، روایت زهره است که به 

چرخد. روایت زهره بیشتر از دو روایتت دیگتر از ستبک روایتی و     و داستان حول محور او می

صتحبت کنتد بته ستبک     اش ختانواده  هدربارخواهد که میتوصیفی تبعیت کرده و تنها وقتی

دهتد، ذهنیتت   اش ارائته متی  ای که از خانوادهشود. او با تفسیری کلیشهاستداللی نزدیک می

هتم غریبته    دانم از کی، اما انگار بانمی»کند: دهی میاش جهتبه خانواده مخاطب را نسبت

هتای  رفها بود که جتز حت  کرده یا نه. سالدانم وقتی کوچک بودم پدرم ب لم میبودیم. نمی

گشتت  شتام   رفت و شتب برمتی  هم نگفته بودیم. پدر صبح زود می خیلی معمولی چیزی به

زد. نف  متی رفت و نف خوابید و مادر با هیکل چاقش مدام توی خانه راه میخورد و میمی

عنوان یک چیز اضافه کته   شد شاید من را هم بهکرد و اگر میشست، تمیز میپخت، میمی
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 (.22 همان:) «انداختاده، دور میروی زمین افت

را سبک روایتی دانستت کته کمتی     « باشیمیرزاجعفرخان منشی»توان سبک راوی تنها می

سمت سبک توصیفی گرایش دارد  اما در روایت ایتن راوی کته کمتترین حضتور را هتم       هم به

 کننده و استداللی نیست.دارد، ارری از روایت ارزیابی

کته راویتان بیرونتی ایتن داستتان هستتند،       « مینا»و « من»راوی میان این چهار راوی،  در

و « زهتتره»انتتد. گتتویی راوی کننتتده استتتفاده کتترده بیشتتتر از ستتبک استتتداللی و ارزیتتابی 

و  انتد مشت ول عنوان راویان درونی داستان به کار اصتلی روایتت داستتان     به« میرزاجعفرخان»

ویتهه راوی  عهتده دارنتد. بته    را بتر  دهی ذهنی مخاطتب مسئولیت جهت« مینا»و « من»راوی 

هتای متتن را پتر کترده و بیشتتر از دیگتر       ای تمام شکافگونهکه در روایت آخر خود به« من»

 است.داستان و کنشگران آن پرداخته هدربارراویان به ااهارنرر 

 

 هاشخصیت -3 -5

کته متا    ایگونته ای غیرمستقیم است  بته یک از این راویان نیز شیوه پردازی هرشخصیت هیوش

 هیطرست پتردازی را از زیتر   وگوها یا فضایی مواجه هستیم که شخصتیت ها و گفتکمتر با کنش

هتا در  یتک از شخصتیت   ها فراهم کنتد. هتر  راوی رها کند و فضایی آزاد برای حضور شخصیت

له، فضتای متتن را بترای    اند و این مسأشخصیت دیگر پرداختهروایت خود، به بیان خصوصیات 

هتا  یتک از شخصتیت   نوعی صدای مستقل هتر  است و بهها بستهبیشتر شخصیت ن هرچهجوال

 شود.وضوا شنیده نمیبه

ایتن رمتان، مینتا، زهتره، حکیمته و شخصتیت راوی یتا نویستنده،          هتای شخصتیت  در میتان 

چرختد. شخصتیت زهتره کته     ها میهستند که داستان حول محور آن های اصلی داستانشخصیت

هتم بتا    شتود. آن صورت غیرمستقیم روایتت متی  ت توسن دیگر راویان و بهشخصیتی محوری اس

ها کلتی و نتامورق هستتند  بترای     شود که این ویهگیهای رفتاری که به او نسبت داده میویهگی

هتا باعتث   این ههمبند بود و مشرب بود، شوخ بود، خالیزهره خوش»گوید: او می هدربارمثال، مینا 

به تعتاریف   راوی نیز باتوجه (.۲۲: 10۳۱آبادی، )شاه «کننده نباشدرش کسلشد که بودن در کنامی

هتای رفتتاری او در موقعیتت    هتای کلتی، ویهگتی   جز این ویهگیداند. بهبند میمینا، زهره را خالی

زهتره   هدربتار « مینتا »و « متن »ها روایت راوی شود که در این نمونهغیرعادی کنونی توصیف می

پتردازد تتا او را کمتی    کمی بیشتر به توصیف حاالت زهره متی « من»راوی  یکسان است. هرچند
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ای علنتی  گونه های داستان نیز همین ویهگی را بهمالیخولیایی توصیف کند. حتی دیگر شخصیت

اش بترای  چند وقت است که این دختتر دچتار تتوهم شتده و ختانواده     »دهند: به زهره نسبت می

 (.102 همان:) «اندو نتیجه نگرفتهاند درمان او خیلی کارها کرده

هتا را بته او   خواهتد ایتن ویهگتی   به شخصیت زهره سوگیری خاصی دارد و مینویسنده نسبت

دلیل وجود روایتتی منحصتر بته     ای روایت زهره را نامورق جلوه دهد  اما بهگونه نسبت دهد تا به

رو کنتد روبته  در آن زنتدگی متی   ها، گفتار و محیطی که زهرهصورت مستقیم با کنش زهره، ما به

ها و گفتار موجود در روایت زهره، بیشتر برای توصیف دیگران است و کمتتر  کنش. اگرچه هستیم

هتای  طور آشکار به بیتان دلتنگتی   هایی از روایت بهدر قسمت  مشویمیبا شخصیت زهره مواجه 

دل سیر گریه کردم برای تنهایی خودم، برای دلتنگتی   نشستم روی زمین و یک»پردازد: خود می

جدید بیشتر شده بود. نه دوستی، نته آشتنایی، نته     هخانام که بعد از آمدن به خودم، برای تنهایی

توان روایت زهتره را  همین دلیل می به (.21 همان:)« زدنجایی برای گردش، نه خیابانی برای قدم

تر خواند، اما همچنتان بتدون   کمی همدالنه روایت دیگران به نسبت دادن شخصیتشهم در نشان

 کنش یا گفتاری که شخصیتی متفاوت را از او نشان بدهد.  

ش هتای گتویی وگوهتا و تتک  طریق گفتت  شخصیت مینا تنها ازطریق روایت خود او و بیشتر از

ستت   بتودن بتاز هتم غیرمستتقیم ا     تتر پردازی او باوجود درونتی شخصیت هیوش. شودشناخته می

دهتد، بلکته   یا گفتارش نشان نمتی ها های خود را در کنشغیرمستقیم از این نرر که مینا ویهگی

متن کته سترم بته کتار ختودم گترم بتود. درستم را          »کند: گویی بیان میالب یک تکقها را در آن

باشی نبودند من همتان  خواندم و کاری به کار کسی نداشتم. اگر زهره و میرزاجعفرخان منشیمی

هتای  حتی ترس (.1۶ همان:) «کن پدر و مادرم بودمگوشخوان مدرسه و دختر حرفگرد درسشا

 شوند.گویی بیان میالب تکقمینا نیز در 

هم توسن زهره و مینا کته روایتت    شود  آنشخصیت حکیمه نیز کامالً غیرمستقیم روایت می

و معمولی دارد که بته رونتد   هردو از حکیمه تقریباً یکسان است. حکیمه کنش و دیالوگ مختصر 

کننتد تتا   عوض راویان، ابتدا ااهر او را توصیف می کند، درپردازی او کمک چندانی نمیشخصیت

هتم   کنتد. امتا بتاز   او را بیتان متی   هگذشتت ای او را رازآلود جلوه دهند و پ  از آن، زهتره  گونه به

 آن کم نشود. همعماگونماند تا از حالت رازآلود و شخصیت او مبهم باقی می

حستاب آورد، پتدر    تتوان آن را شخصتیتی فرعتی بته    های داستان که متی از دیگر شخصیت 

کته راوی اصتلی استت، توصتیف     « متن »و « مینتا »هتای  میناست که غیرمستقیم و توسن روایت



 ۲1   9317پاییز و زمستان ، دوم هدور، سومسال  /نقد و نظریه ادبی  ... کاوشی بر میزان نفوذ ایدئولوژی در رمان نوجوان،

 

« متن »راوی  (.120 همان:) «کردپدر که همیشه انگار رنج عالم را برای خودش تکرار می»شود: می

هتای دانشتجویی   کتاب را برداشتم و آرام ورق زدم. مجید در همتان ستال  »گوید: او می هردربانیز 

بزرگتی خواهتد شتد.     هیسندنونوشته بودش و وقتی چاپ شد من گمان کردم مجید عارفی روزی 

 (.10۶ همان:) «به جلو بردارد اما مجید عارفی زیر بار رنج عالم ماند و نتوانست قدمی رو

ه توصتیف  ای تیپیکال و توسن روایت غیرمستقیم زهرگونه های زهره، بهشخصیت پدر و برادر

هتا هتم   آنوگوهتای  طریتق کتنش و گفتت    ای مستتقیم و از گونته  ها را بته توان آنشوند  اما میمی

کته متوجته نبتودنش    اش را هنگامیهای خانوادهشناخت. حتی در روایتی که زهره در آن واکنش

ختوبی ویهگتی تیپیکتال مردهتای     شویم که بته هایی مواجه میلوگکند، با دیاشوند تصور میمی

قدر گفتتم نتذارین بتا هترک  و     چه»گوید: دهد  برای مثال برادرش میسنتی ایرانی را نشان می

 .(12۳ همان:) «ناکسی بگرده!

 .(12۳ همان:) «زنهلوم نبود تلفنی با کی حرف میصبح تا شب مع»

 .(12۳ همان:) «خیلی سرش ول شده بود»

 .(12۳ همان:)« کدوم قبرستونی رفته این دختر؟!»

 ویهه مادر زهتره نیتز بستیار تیپیکتال و بته     این داستان، یعنی مادر مینا و به زن هایشخصیت

وشتو  وپتز و شستت  حتال پختت   اند  برای مثال مادر زهره همواره درصورت غیرمستقیم بیان شده

کتردن  حتال بتافتنی   شود، متدام در عه محسوب میجام هیختفرهاست و مادر مینا نیز که از قشر 

 ای بته درگیرکتردن ذهتن ختود بتا     اعتناستت و عالقته  به مسائل مهم اجتماعی بی است و نسبت

 مسائل مهم روز ندارد.

 

 ضمنی هیسندنو -4 -5

ضمنی و راوی درواقع یکی هستند و این نویستنده استت کته عمتل      هیسندنوبعضی معتقدند که 

 ضتمنی یکتی نیستت.    هیسندنودهد. اما در بعضی متون، صدای راوی با صدای یمروایت را انجام 

واقعتی داستتان تفتاوت دارد و گتاهی ممکتن استت بتین ایتدئولوژی          هیسندنوضمنی با  هیسندنو

ای واقعتی همتواره نستخه    هیستند نوواقعی تفاوت وجود داشته باشتد.   هیسندنوضمنی و  هیسندنو

آورد که لزوماً با خود واقعی نویسنده همستان نیستت. ایتن    یوجود م ضمنی از خود در داستان به

 هیستند نوهتای فرهنگتی و اجتمتاعی کته     اختالف از تفاوت میان دنیای هنری ارر ادبی و واقعیت

تواند چیزی بته متا بگویتد. آن هتیچ     مؤلف ضمنی نمی» شود.ها سروکار دارد ناشی میواقعی با آن
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طرا کل داستان، بتا   هیلوس بهارد. مؤلف ضمنی با سکوت و صدا یا ابزار مستقیمی برای ارتباط ند

)چتتمن،   «دهتد است، به ما آگاهی میتمام صداها و تمام ابزاری که برای فهمیدن ما در نرر گرفته

 (.1۱1و  1۱3: 10۱3
 هیستند نوموضتع ایتدئولوژیکی   »ضمنی استت.   هیسندنودرکل، ایدئولوژی ارر ادبی، ایدئولوژی 

طریق نوع گزینش جهان داستتانی ویتهه، گتزینش     هم از رت غیرمستقیم و آنصو انتزاعی جز به

وجتوه خیتالی بته خواننتده      هواستط  بهفرد که مایه و نیز اتخاذ مواضع ایدئولوژیک منحصربهدرون

گویتان  مثابته ستخن  انتزاعی و کنشتگران کته بته    هیرندگشود )وجوهی همچون راوی، منتقل می

 (.۱و  ۵: 10۱3ولت، )لینت «خواهد بودنویسنده هستند(، قابل کشف ن

گیتری کنتیم    توانیم پیطریق واسطه می ضمنی را از هیسندنوکه گفته شد، حضور  طورهمان

 هخواننتد راوی،  هواستط  بته ارر، بررسی مواضع ایتدئولوژیک متتن کته     هیمادرونطریق بررسی  از

تتوان نشتان داد کته    که می گیرد. با تحلیل ساختار کلی رمان استضمنی و کنشگران صورت می

ضمنی مسئول انتقال ایدئولوژی ارر ازطریق گفتمان راوی است. هرجتا کته متا صترفاً بتا       هیسندنو

راستتا باشتند،   ضتمنی هتم   هیستند نوضمنی مواجه باشیم یا راوی و کنشگران بتا   هیسندنوصدای 

 صدایی است.داستان دچار تک

هتا را در  توان جتای آن ای ندارند و میمینهزیشها معموالً جمالتی هستند که هیچ پاین گزاره

تنهتا ذهتن   »هتا  روند داستان ت ییر داد  چون به زمان و مکان خاصتی تعلتق ندارنتد. ایتن گتزاره     

متنتی  کنند. این واژگان همان صدای نویسنده هستند که با نام صتدای بترون  نویسنده را بازگو می

 (13۵ همان:)« اندیا صدای شخ  نویسنده شناخته شده

 
 ضمنی در رمان الالیی برای دختر مرده هیسندنو -5-4-1

، چهار راوی مختلف داریتم کته از کنشتگران داستتان محستوب      الالیی برای دختر مردهدر کتاب 

هتایی  گوییکل، در تمام داستان از زبان راویان و کنشگران، با ااهارنررها یا گزاره شوند. اما درمی

ضتمنی بیتان    هیستند نوارر و توجیه ایدئولوژی  هیمادرونرساندن  شویم که همگی برایمواجه می

هتا را از زبتان   اند و گتاه آن داستان گسترده شده اند. افکار مسلن بر این داستان، در تمام مسیرشده

 توان به موارد زیر اشاره کرد:شنویم. از این میان میها میتمام راویان و شخصیت

 

 بودن ماجراتاریخ و توجیه واقعی ها و اهمیتویژگی -1 -1 -4 -5

بتودن  شویم که در اهمیت تاریخ و واقعتی ها مواجه میدر کل داستان با جمالتی از زبان شخصیت
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پترده از زبتان یکتی از    انتد. راوی استتدالل ختود را بتا گفتمتانی مستتقیم و بتی       ماجرا بیان شتده 

ار اول خیلتی ستخت و حتتی    کردن بعضی چیزها برای بت گاهی تجربه»کند: ها بیان میشخصیت

انتد، مشتکلمان را   هایی که قبل از ما بتوده آدم هتجربخطرناک است. در چنین مواقعی، استفاده از 

، موقعیتت کستی را داریتم کته بترای فهمیتدن اینکته داربستت         در غیر این صتورت کند. حل می

اصتل ایتن   پنجم یک ساختمان محکم است یا نه، بخواهد روی آن بپترد. ح  هطبقشده روی نصب

 (.10۲: 10۳۱آبادی، )شاه« احتمال پنجاه درصد مرگ استتجربه به

استت. او  در قالب گفتمان راوی گنجانده شتده ضمنی است که  هیسندنوگویی البته اینها گزاره

ه هتا همت  قصته »گویتد:  هتا متی  ها از زبان یکتی از شخصتیت  بودن قصههمچنین، در توجیه واقعی

هتا در  کنتیم، امتا یتک پتای آن    دمان خلق متی ها را در ذهن خوا آنطورند. درست است که مهمین

ای از واقعیتت استت. ایتن استت کته      ای از داستان خیالی متا گوشته  دنیای واقعیت است. هر تکه

هتای متا   کته شتوخی   طتور شود گفت که هیچ داستانی از ریشه و اساس دروغ استت. همتان  نمی

های ما هتم حاصتل چیزهتایی واقعتی     بافیلکنند، خیاهمیشه به بعضی چیزهای جدی اشاره می

 (.10۵ همان:) «ایمهستند که دیده

گیرند و تتا جتایی پتیش    نمایی داستان صورت میمنرور واقع این اشارات در اهمیت تاریخ، به

ستازی دستت   در روایت آخر خود، بته خودفتاش  « من»اصلی یا همان راوی  هیسندنوروند که می

 هجنبت گیترد، نته نشتان دادن    نمایی صورت متی منرور واقع نیز بهسازی زند که این خودفاشمی

من در سکوتی که پیش آمده بود، دوباره بته نوشتتن   »گوید: که میخیالی و موهوم داستان. چنان

هتای مختلتف   ام، از زبتان آدم طتور کته شتنیده   داستان فکر کردم. با خودم گفتم داستان را همین

دهتم.  ت ییتر متی   هتا را کنم  مثالً بعضی شخصتیت ا را عوض مینویسم. البته بعضی از ماجراهمی

نویسم، ولی شخصتیت  مورد خودم هم می ها نبوده. دردهم که در آنت میها نسبچیزهایی را به آن

ام یتا متثالً پتدر    خواهد خواننده بفهمد که من فقن نویسنده بودهدهم. دلم نمیخودم را ت ییر می

 (.1۶3: همان) «یکی از دخترها

بودن ماجرا بعد از اشاره بته شتعر دهختدا در صوراسترافیل     نیز برای توجیه واقعی« من»راوی 

هتای تتاریخی دیتده    کوتاه به حکایت دختران قوچتان در کتتاب   هاشارقبل از این چند »گوید: می

 (.۳۳ همان:) «بودم

ن بته  بینیم که حکایت حکیمته از زبتان راویتا   های دیگر داستان هم میطور در قسمتهمین

باشی هم بترای تأکیتد و توجیته    شود و روایت میرزاجعفرخان منشیدختران قوچان ربن داده می
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ها مواجته  است. همچنین در کل داستان با جمالتی از زبان شخصیتبودن ماجرا آورده شدهواقعی

بتودن متاجرا و در اهمیتت    هستیم که همگی برای توجیه حضور حکیمه از زمانی دیگتر و واقعتی  

 کند.نسبیت انیشتین را مطرا می هلأمسگویند  برای مثال، مینا از زبان برادرش خ سخن میتاری

 

 معرفی کتاب -2 -1 -4 -5

هایی در داستان مواجه هستیم که گویی نرر شخصی نویسنده هستتند کته   گوییاما گاه با گزاره

چگتونگی انتختاب    هاردربت هتایی از کتتاب   شوند  برای مثال، در قستمت ها بیان میاز زبان شخصیت

مینتا   شتود. کتاب یا کتاب خوب و بد و همچنین چگونگی صنعت چاپ و بتازار نشتر ااهتارنرر متی    

زهره به فهیمه رحیمی عالقه داشتت نته بته جتان کریستتوفر،      »گوید: خواندن زهره میکتاب هدربار

 (.1۶ همان:) «کرمانی، برعک  من فهیمه رحیمی را دوست نداشتماریش کستنر یا مرادی

کرده، امروزی و آشنا بتا کتتاب توصتیف    تحصیل هخانوادحضور در یک  هواسط بهشخصیت مینا 

عنوان معیار خوبی برای ستنجش کتتاب ختوب و     تواند بهمی« مینا»همین دلیل، راوی است. بهشده

 تتا بته   کنتد های درون خانه را با نام، عنتوان متی  بد مورد استفاده قرار گیرد. در جای دیگر نیز کتاب

های کالس پرنتده  های چاپی الیور تویست، زینکنسخه»ای به معرفی کتاب هم پرداخته باشد: گونه

 (.۲1 همان:) «شیر کوهی در جنگل هشدینقاشو یا تصاویر 

زیتاد  »گویتد:  پتردازد و متی  هتا متی  داستان هدرباردر جایی دیگر باز هم به ااهارنرر مستقیم 

کارهتایی  بخواند یتا حتداقل    تریکارهای جدیخواستم بدهم. می آمد که به زهره کتابپیش می

و  ختواهران غریتب  طور را به او دادم. همین آهنهای راهبچه اشته باشند.که ارزش ادبی بیشتری د

دو را خواند و خیلی خوشش آمتد و آختر از همته     ها بر باملکلکآمد را. یادم می های مجیدقصه
گرفتت کته آن   گفت. دل آدم میداستانش غمگین بوده. راست میرا دادم که گفت  خرمای نارس

 (.۱1: 10۳۱آبادی، )شاه« دوتا بچه را برای فروش به یک گاراژ بزرگ آورده بودند

 هطبقت عنتوان دختتری از    های نوجوان هستند که مینا بته شده از رمانهای معرفیتمام کتاب

عتام   هطبقت عنوان دختری از  داند و زهره بهیها را دارای ارزش ادبی بیشتری مروشنفکر جامعه آن

صتراحت  خواند که ارزش ادبی پایینی دارد و مینتا بته  هایی مانند فهیمه رحیمی میجامعه، کتاب

 آید.گوید که از آن خوشش نمیمی
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 مشکالت تاریخی زنان -3 -1 -4 -5

دهتد، نگتاه و   متی  داستتان را تشتکیل   هیت مادرونتتر استت و استاس    ای که از همه مهتم اما نکته

هتا در طتول تتاریخ استت.     بته زنتان و مشتکالت همیشتگی آن     گیری خاص داستان نستبت جهت

قتدرت   همقولدهد، درگیری زنان در طول تاریخ با اصلی داستان را تشکیل می هیمادرونکه چیزی

استت. هرچنتد   زیادی در طتول داستتان استتفاده شتده    های دادن آن از نمونهاست که برای نشان

حتال اعمتال    تتاریخ در همتواره در طتول   متدار  عنوان دو بستر قدرت عامل حکومت و خانواده، به

طریق داستتان   است که ازاند اما در این رمان، عامل قدرت در زمان قدیم حکومت بودهقدرت بوده

است  اما اکنون این عامتل قتدرت   طور داستان عدسک بیان شدهحکیمه، میرزاجعفرخان و همین

اصتلی   هشاخصعنوان  طریق داستان زهره به است که ازها منتقل شدهران معاصر به خانوادهدر دو

استت  بترای مثتال    های مشابهی برای آن آورده شدهطول داستان نمونه است و درنشان داده شده

ختود   هختانواد شود که همگی مشکالتی شبیه به او با رو میزهره در بازداشتگاه با دخترهایی روبه

خواستتن شتوهرش   یکی دیگه بود به اسم سولماز. شونزده سالش بود. توی شهرشون متی »رند: دا

ساله. اونم شبونه فرار کرده بود و اومده بتود تهترون، همتون تتوی ترمینتال      بدن به یه مرد شصت

 (.1۲0 همان:) «گرفته بودنش

له را أیتن مست  دهد که عامل تمام مشکالت تاریخی زنان، مردهتا هستتند و ا  داستان نشان می

چنتد روزی تتوی   »دهتد:  تر اجتماعی مانند روابن دختر و پسر نیز نشان میحتی در روابن مدرن

آخر پسره داده بودش دست یته مشتت اوبتاش و رفتته بتود.      تهرون با پسره چرخیده بود و دست

 ینویستنده بترا   (.1۲2 همتان: )« وقتی پسره رفته بود، هاجر فهمیده بود کته پستره اونتو فروختته    

استت کته زهتره و    ای ارائته داده ای و گاه حقیرانته ها تصویر کلیشهدادن مرلومیت زنان، از آننشان

 های بارز آن هستند.مادرش نمونه

 هیستند نوراوی مفسر هستند، بیشتر از دو راوی دیگتر بتا   « مینا»و « من»جایی که راوی از آن

راستتای   ضمنی فاصتله ندارنتد و در   هیسندنودو راوی دیگر نیز از  اگرچهراستا هستند  ضمنی هم

عنتوان زنتی کته زیتر      که زهره نیز در توصیف مادرش بته کنند  چنانهدف کلی رمان حرکت می

مادر با هیکل چتاقش متدام تتوی خانته     »گوید: طور میچندین مرد زورگو قرار گرفته این هیطرس

 شد شاید مترا هتم بته   می کرد و اگرشست، تمیز میپخت، میزد. مینف  میرفت و نف راه می

 (.22: همان) «انداختعنوان یک چیز اضافه که روی زمین افتاده، دور می
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 هاظلم به کودکان و مظلومیت آن -4 -1 -4 -5

استت.  طترق مختلتف در داستتان نفتوذ پیتدا کترده       ها بته جرای الم به کودکان و مرلومیت آنما

های دیگری از داستتان نیتز از   ست، در قسمتبر ماجرای حکیمه که ماجرای اصلی داستان اعالوه

بتاره مواجته هستتیم  بترای مثتال مینتا در       ایتن  هایی غیرمستتقیم در زبان راویان مختلف با مثال

 بیند.تلویزیون کودکان اف انی را می

استت   عناصر بینتامتنی نیتز استتفاده کترده    طور برای رسیدن به این منرور از نویسنده همین

هتا دوتتا بچته را بترای     گرفت کته آ یمدل آدم »گوید که می دو خرمای نارس برای مثال از کتاب

استت.  به فروش کودکان اشاره کرده آنکه در  (۱1 همتان: ) «فروش به یک گاراژ بزرگ آورده بودند

 ،اش جتدا کنتد، در پایتان   طور با آوردن داستان عدسک که حاکم قرار است او را از ختانواده همین

ک  تو هتیچ دهتی   هیچ»کند: بیان میچنین اش با حاکم ستان را در مکالمهعدسک تمام پیام دا

 هخونت ک  هیچ»  (جتا همان) «ها رو کتک نزنهک  بچههیچ»  (۳۶ همان:)« مردمو ازش نگیره هبچ

 (.جاهمان) «مردمو خراب نکنه

 

 ضمنی هخوانندشنو و روایت -5-5

که هتر روایتتی    طوراب راوی قرار دارد. همانشنو، فرد یا گروهی از افراد است که طرف خطروایت

کنتد کته   شنو نیز دارد. هر راوی در روایت خود، کستی را خطتاب متی   یک راوی دارد، یک روایت

که هنگتام روایتت داستتان توستن راوی     گاهی این خطاب آشکار و گاهی نامحسوس است. کسی

شنو از ایتن روستت کته    یتشنو است. اهمیت بررسی رواشود، مخاطب روایت یا روایتخطاب می

خواهد مخاطب روایتش چگونته باشتد و چته ذهنیتتی از مخاطتب      کند نویسنده میمشخ  می

 خود دارد.

هتا  است کته در بستیاری از روایتت   « تو»شنو، استفاده از ضمیر حضور روایت هنشانترین ساده

طریتق آن بته درک    تتوان از های دیگری نیز در روایت وجود دارد که میشود  اما نشانهحذف می

طورکلی پرین ، وجود پرسش در متتن، برختی از نفتی و انکارهتا،     شنو رسید. بهدرستی از روایت

تتوان بته   هتا متی  طریتق آن  داند که ازهایی میتأکید راوی، عناصر بینامتنی و فراداستان را از نشانه

بته   وی نستبت گیتری را شنو پی برد. امتا آنچته بتیش از همته اهمیتت دارد، جهتت      وجود روایت

شخصتیت کتامالً    -وشتن یتت رواشاید راوی در ارزیابی دانش و منش یا توانتایی  »شنو است. روایت

چندان باهوش توصیف کنتد و بپنتدارد    شخصیت را فردی نه -شنواشتباه کند. شاید راوی، روایت
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اید او را تتری شت  آسانی به او دروغ خواهد گفت و فریبش خواهد داد  ولتی راوی دیگتر و مورتق   به

 (.2۱: 10۱1)پرین ،  «باهوش و آگاه تصویر کند

توانتد  های محدود و ناپیدایی دارد. اما کشتف آن متی  که گفته شد، نشانه طورشنو همانروایت

شخصتیت مخاطتب روایتت، تنهتا     »چینش روایی نویسنده، راهگشا باشد.  هنحوتر شدن در روشن

 کنتد کته چگونته بته    واقعی را مطلع متی  هانندخوطریق آن، مؤلف ضمنی،  یک عقیده است که از

خواننتدگان  . (1۱0: 10۱3)چتتمن،   «ضمنی عمل کند و کدام دید جهانی را بپذیرد هخوانندعنوان 

 هدستت ضمنی داستان نیز براساس میزان توانایی خود در دریافت معنای متن و تعامل با آن به دو 

فعتال استت، چتون بته متتن معنتا       »نده متدنرر نویست   هخواننتد شوند. منفعل و فعال تقسیم می

نیازهای تولید معنای متن، در گفتمتان و عمتل روایتت متتن     بخشد و غیرفعال است زیرا پیشمی

کند  اما ایتن هتدایت،   ای خاص خواندن ما را هدایت میگونه آیزر، مؤلف به هگفت بهاند. ارائه شده

انتد، صتورت   زمتان تکامتل یافتته    غیرمستقیم و براساس قراردادهای مشتترک کته بتر ارتر مترور     

 (.0۲۵ همان:)« گیردیم

بتودن مخاطتب در فراینتد ختوانش متتن کته توستن        هتای دریافتت میتزان فعتال    یکی از راه

تار و پتود متتن ادبتی    »ها در متن است. شکاف هلأمسپردازان واکنش خواننده مطرا است، نرریه

هتایی هتم   در این بین، نویسنده شتکاف  گردد.طور واضح در کتاب ارائه می آن چیزی است که به

به تجربیات و تصوراتش آن را پر نمایتد. در اینجاستت کته دوبتاره بته      گذارد تا خواننده باتوجهمی

خوانتدن وجتود داشتت، نستبت      هدربارهای سنتی تر از آنچه که در دیدگاهخوانندگان نقشی فعال

روشتی متفتاوت پتر    هتا را بته  شتکاف طتور فتردی    کنند هر خواننده بته بینی میدهند و پیشمی

 )نیکوالیوا، متن منتشرنشده(. «کندمی

هایی است که با تجربیتات  سه نوع شکاف متفاوت در متن وجود دارد. نخستین نوع آن شکاف

که معموالً ایتن   غیره ها و اینکه پدر و مادر دارند وشوند  مثل ااهر شخصیتواقعی زندگی پر می

هایی هستند کته نویستنده   ها آننوع دیگر شکاف»شوند. نمی اننده منجرکردن خوها به فعالشکاف

 هتا در گذارد تا او را در رمزگشایی متن دخالت دهد. این شتکاف برای ایجاد انگیزه در خواننده می

هتا را  ضتمنی انترتار دارد شتکاف    هخوانندبا تصور ذهنی خواننده مستتر است. نویسنده از  ارتباط

 )همان(. «درستی پر کندبه

هتایی متوقتی هستتند کته     ها معموالً برای ایجاد تعلیق در داستان استت و شتکاف  این شکاف

دلیتل   همین دلیل ممکن است این نوع شکاف به شوند  بهاحتماالً در روند داستان رمزگشایی می
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هتای ختالق یتا استتفهامی     مخاطب، شتکافی ایتدئولوژیک باشتد. امتا شتکاف      هعاطفدرگیرکردن 

یی هستند که در روند داستان وجود دارند تا ذهن مخاطتب را در رمزگشتایی از داستتان    هاشکاف

 فعال کنند.

 

 ضمنی در رمان الالیی برای دختر مرده هخوانندشنو و روایت -5-5-1

بینیم کته توضتیحات راوی گتاهی بتیش از     ، در روند داستان میالالیی برای دختر مردهدر رمان 

استت  بترای مثتال، در اولتین     کم گرفتته ازاندازه دستنو خود را بیشششود، گویی روایتحد می

 شویم.رو میآن شهرک روبه هدربارروایت داستان ما با توضیحات مفصلی 

 هجملت شویم. گتاهی  رو میهای داستان نیز، با تکرار و توضیحات بسیاری روبهدر دیگر قسمت

ای دیگتر  اول، ولی بته گونته   هجملکرار همان نوعی ت دوم به هجملرساند و اول مقصود راوی را می

خواهد صدای راوی بر متن و ذهتن مخاطتب غلبته داشتته باشتد. بترای       است. گویی نویسنده می

طول این جاده را معموالً با زمتان  »گوید: مثال در توصیف مرموزبودن مجتمع ارغوان نیز راوی می

 (.۵: 10۳۱آبادی، )شاه« معلوم نیست حسب کیلومتر. دلیل آن هم سنجند نه با مسافت آن برمی

در چنتین وضتعیتی بیشتتر    »گویتد:  دهتد و متی  اما چند سطر بعد، خود راوی ماجرا را لو می

کردن به کیلومترشمار اتومبیل بته ساعتشتان نگتاه کننتد و     جای نگاهدهند بهها ترجیح میراننده

منرتور تأکیتد راوی در متتن آورده     هتا همته بته   این (.جتا )همتان « انتد ببینند که چقدر در راه بوده

هتای نویستنده و   گتویی ها و گتزاره بودن داستانطور تأکید بر اهمیت تاریخ و واقعیاند. همینشده

دهی ذهنتی  نوعی برای جهت ها را بررسی کردیم، همگی بهعناصر بینامتنی که در بخش پیش آن

 منرور دریافت پیام کلی متن است. شنو بهروایت

شتنو در ایتن   زنتد. روایتت  ضمنی را رقم متی  هخوانندای ذهنیت گونه شنو بهروایتدرکل این 

باهوشتی را متدنرر    یشتنو کند  زیرا راوی، روایتت ریزی میضمنی منفعلی را طرا هخوانندرمان، 

کته در بررستی   است. چنانندارد و صدای راوی، فضای موجود برای حضور خواننده را مسدود کرده

شتوند کته یکتی از آنهتا     ها بته سته دستته تقستیم متی     ن گفتیم، این شکافهای درون متشکاف

کمتی رمزگشتایی    هفاصتل های موجود در متن با بینیم که شکافهای ایدئولوژیک است. میشکاف

مخاطتب بتا متتن وجتود دارنتد        هعاطفمنرور تعلیق در متن و درگیرکردن  شوند و بیشتر بهمی

هتم وجتود دارد کته در     دادن ماجراهتا بتا  ایی بترای ارتبتاط  هت اشتاره  ،برای مثال در روند روایتت 

شود. در میان روایت راویان مختلتف در رمتان، مخاطتب متوجته     گشایی میهای بعدی گرهروایت
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ختود   هاضافهای متن را با توضیحات دهد شکافشود  ولی راوی ترجیح میهم می ارتباط وقایع با

طتور کامتل ربتن متاجرای     ایتی از زهره وجود دارد که بته ها، روپر کند  برای مثال در میان روایت

طتور  کند. همتین طور علنی فاش میباشی و دختران قوچان را بهحکیمه به میرزاجعفرخان منشی

بنتدد  های متن را میهای آخر، تمام شکافداستان در روایت هیسندنوعنوان  افشای نقش راوی به

 بندد.نوعی پایان داستان را می زند و بهدست می سازیکه گفته شد، به خودفاش طورو همان

طترق   های خالقی نیستتند  زیترا درنهایتت بته    های درون متن این رمان، شکافدرکل شکاف

منرور ایجاد تعلیتق و تأکیتد بیشتتر     شوند و بهگشایی میبار در داستان گرهمختلف و گاه چندین

 هتا بته  گونته شتکاف  وضیح این بخش گفته شد، اینکه در ت طورشوند. همانبر ماجرا، استفاده می

 آینتد  بته  حستاب متی  هایی ایدئولوژیک بهمخاطب با متن، شکاف هعاطفدلیل درگیرکردن بیشتر 

های درون متن این رمان، بیشتتر بته القتای ایتدئولوژی ارتر      توان گفت که شکافهمین دلیل، می

 کنند و ایدئولوژیک هستند.کمک می

 

 گیرینتیجه -6

بتا  انتقال پیام متن از نویسنده به خواننتده، درارتبتاط   هواسطعنوان  در گفتمان روایی، راوی به

گیترد تتا مشتخ     های درون داستان مورد بررسی قرار متی ضمنی و شخصیت هیسندنوخواننده، 

یتک   هیطرست است یا تمام صداها زیر های روایی صورت گرفتهوگویی میان عاملشود که آیا گفت

ایتدئولوژی را تشتخی     هیطرست توان فضاهای آزاد و زیر اساس، می این الب قرار دارد. برصدای غ

 حضور مخاطب باز گذاشته است یا نه.داد و به این نتیجه رسید که داستان فضایی برای 

هتا مواجته هستتیم کته بته      ، بتا گفتمتان استتداللی راوی   الالیی بترای دختتر مترده   در رمان 

 هیستند نویک از راویان این رمان، صتدای مستتقل از   پردازند و هیچدهی ذهنی مخاطب میجهت

همین دلیتل   پردازند  بهضمنی به روایت داستان می هیسندنوراستای گفتمان  ضمنی ندارند و در

پتردازی  شخصتیت  هنحتو طتور  صتدایی استت. همتین   توان گفت که این رمان، رمانی تتک هم می

استت  گتویی   داستتان کاستته   ههمدالنت ا، از فضتای  هت دید بیرونتی شخصتیت  غیرمستقیم و زاویه

هتای  دلیتل گتزارش   طتور بته  استت. همتین  نویسنده فقن داستان را برای انتقال پیام خود نوشته

هتای  ای پیتدا کترده و شتکاف   ضمنی، متن فضای بسته هیسندنوهای گوییمستقیم راوی و گزاره

دلیتل   اند و بته به تعلیق داستان کمک کردهگاه، فقن بههای گاهگشاییدلیل گرهدرون داستان، به

ایتدئولوژیک خوانتد. تکنیتک     هتا را تتوان آن ا متتن، متی  خواننده ب هعاطفبیشتر  درگیرکردن هرچه
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کته  آنجتایی  رفته در این رمان، استفاده از راویان مختلف برای روایتت داستتان استت  امتا از    کاربه

تتوانیم  اند و صتدای مستتقلی ندارنتد، نمتی    شتهضمنی گام بردا هیسندنوراستای اهداف  راویان در

هاستت  امتا   رمان را رمانی چندصدایی بدانیم. چندزبانگی یا چندلحنی بیانگر تنوع لحن شخصیت

حد همین چندزبانگی بتاقی   رو باشیم، داستان دروقتی در داستان همچنان با اقتدار نویسنده روبه

رو هستتیم و  مچنان در رمان، با مرکزگرایی روبهیعنی ه  رسدماند و به مرحله چندصدایی نمیمی

هتایی از ایتن دستت بترای گتروه ستنی نوجوانتان        توان گفت رمانمی خبری از تکثر معنا نیست.

گرایتی صترف و مستتقیم هستتند  امتا همچنتان       آغاز راه برای فراتر رفتن از ایدئولوژی واقع دردر

هتای  شود. هرچند استتفاده از تکنیتک  ا دیده میهگونه از رمانردپای اقتدار نویسنده در میان این

نرر داشت کته   شود. اما باید درشناسی در این عرصه، گامی مهم و ارزشمند تلقی مینوین زیبایی

راستتای هتدف خاصتی صتورت گیترد کته همانتا گذشتتن از          هتا بایتد در  استفاده از این تکنیک

 مرکزگرایی و شکستن ایدئولوژی درون متن است.

 

 :نوشتپی

کتردن مباحتث آورده   های مستقیم، برای روشنقولدر نقلکشیده شده زیر کلمات  خن -1

 به متن اصلی نیست. است و مربوطشده
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