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 مقدّمه

 يمو ياقل اتيو ادب ةدر حووز  يفارس يها رمان نياز مهمتر« سلوچ يخال يجا»رمان 

از زبوان زنوده و    يبرخووردار  ،يگور تيو پرداخت، نوو  روا  ةاست که از نقطه نظر نحو

گورا و  رموان واقو    نيو با خلوق ا  يآباددولت .است يل و بررسّمأپرتحّرک و ....  قابل ت

  ريو گ نفو   يها رخدادها، خلق صحنه ،اشخاص فيبه توص دنيبخش تّينيدر ع ريباورپذ

در ارتبوا  بوا   را  ييروسوتا  ةخوانواد  کيو  يرتباهيدردمندانه و س تيروا»و  دهيو ...کوش

 گريکود يبوا   روداريکه در گ ييها انسان انيآنها و کشمکش م يتناز  بقا تيو حکا نيزم

رموان،   ةسندي( نو147ص ،1382شهپرزاد، «).دکش ريبه تصو زمانه گرفتارند و جزر و مّد

و  نيزمو  يبو  ييروسوتا  ةخوانواد  کيو  يزنودگ  يشودگ  دردمندانه تبواه  تيخود آن را روا

 ةمرگوان را نشوان   يامثوال او و سرگشوتگ   يزنودگ  يفروپاش ةمثابهسلوچ را ب دشدنيناپد

[ خوانووده ي]اصوواحات ارضوو يخيتووار ةدور نيووجامعووه در ا يتّيهووو يو بوو يسرگشووتگ

 )نک:جاي خالي سلوچ، مقّدمه(است.

دسوت و  تنو   يا خوانواده  اموان  يرمان کشمکش سوخت و بو   نيدر ا يآباد دولت

-نف  يجدال ريزنده ماندن درگ يکه برا دهد يرا نشان م نياز زم بهره يکش و بزحمت

 يرانسوان يغ طيو بوا شورا   ياجتمواع  نيبا جبر سونگ  گران،يجدال با خود، با د ؛است ريگ

 .  ياقتصاد

 ريهوا و اشوخاص را بوه تصوو     رخودادها، صوحنه   يتبا چنان قدرت و قووّ  سندهينو

و   يهوا، وقوا   صوحنه  جوان،  يبو  يهوا  واژه يکه خواننوده از ورا  کرده، فيه و توصديکش

و آنچوه را کوه بور     آورد يچشوم مو   شياشخاص داستان را پو  يرانسانيتلخ و غ تّيوضع

و بوا آنهوا    ابود ي يدرمو  ي، بخووب فتوه خوروار ر  ةعنوان مشت نموناو، به ةمرگان و خانواد

 کند.   يم ييو همگرا ياحساس همدرد

-يمو  نيمرگوان چنو   تّيشخصو  ةرمان دربار نيا يفضمن معّر ،يصادقريم منتيم

 يزده بورا بتيشوده و مصو   ري،که تنها و تحق ييمرگان زن پرکار و شجا  روستا» :سدينو

 ييمظهور روسوتا   قوت يدر حق کند،يم ييهايشياندچاره شيه هاخود و بّچ يزندگ ةادام
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و  ديو آيسورانجام از پوا در مو    اريبسو  يهايل دشواراست که پ  از تحّم يرانيا ةزدفقر

 (  253، ص1379 )ذوالقدر(،يرصادقي)م.«رديپذيخود را م ريناگز تّيوضع

 پژوهش ةنيشيپ

« سولوچ  يخوال  يجوا »از جملوه رموان    ،يآبواد  آثار دولوت  ينقد و بررس ةنيزم در

بوه دو   تووان  ينقدها را م نينوشته شده است. ا يدمتعّد يها نامه انيها، مقاالت و پا کتاب

 يناشو  يو اقتصواد  ي، نقد اجتماعيشناساز آنها از منظر جامعه يکرد: تعداد ميدسته تقس

و  ينيشهرنشو  ةو توسوع  يدار هيروابوط سورما   يريو گ لشک انيو جر ياز اصاحات ارض

   اند. رمان پرداخته نيا يآن به بررس يامدهايمشکات و پ

و  يسبک يها يژگيو ،يشناس تيعناصر داستان، روا ياز نقدها به بررس گريد ةدست

زن در  يمايو سو  يقو يتطب اتّيو و ادب يادبو  يهوا  آن براساس مکتوب  يبررس  ايو  ،يزبان

داستان  نيکه ا دهد يپژوهش نشان م ةنيشيپ  ياختصاص دارد. بررس «سلوچ يخال يجا»

 قرار نگرفته است.    يمورد بررس ييتاکنون از نقطه نظر چند صدا

 

 ييو رمان چند آوا نيباخت

، فضاي مناسوبي را بوراي   بسياردليل حجم ادبي است كه بهمهّم رمان يكي از انوا  

هوا فوراهم    تتضارب آرا و مطرح شدن عقايود گونواگون از سووي نويسونده و شخصويّ     

 ةي بوه دو دسوت  رمان را در يو  تقسويم بنودي كّلو     -پرداز روسي نظريه -كند. باختين مي

. در رمان ت  آوايوي، نويسونده تنهوا    کند يم ميآوايي و چندآوايي يا چندصدايي تقس ت 

در مورد موضوعات گوناگون در فضواي رموان    خود رادر پي آن است تا افكار و عقايد 

 يمانند بلندگويي هستند که صودا ها،  تمنعك  كند و درواق  حوادث داستان و شخصّي

را در اثر بوه گووش    يو يحاکم کرده و تنها آوا ها دگاهيصداها و د گريرا بر د سندهينو

 ريسوا  يبوه مووازات صودا    سونده ينو يصودا  ،ييکه در رمان چند آواي. درحالرسانند يم

 سونده ينو ييهوا  رموان  ني. در چنو رسود  يخواننده به گوش م يصدا يو حّت ها تّيشخص

 جواد يدر رمان ا يکيدموکرات يو در واق  فضا کند يصداها حاکم نم گريرا بر د شيصدا

خوود بوه طوور مسوتقل      يها شهيانعکاس اند يبرا يمجال زين ها تّيشخص ريتا سا کند يم
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و  دگاهيو د ،يدئولوژيو ا هوا  تّيهور کودام از شخصو    ييداشته باشند. در رمان چنود صودا  

و نظوراتش را در موورد موضووعات     شوه ياند سونده، يخود را دارند و نو رات خاّصتفّک

 يآرا نعکواس . اکنود  ينمو  ليو تحم آنهابر  ،شوند يگوناگون، که به فراخور رمان مطرح م

که  ،ييچند آوا يها رمان، آن را در دستة رمان کيگوناگون و گاه متعارض و متقابل در 

 زاده، ني.)غامحسو دهد ينو  رمان اسوت، قورار مو    نيتر و کامل مهمترين نياز نظر باخت

 (100، ص1386

و  ييگفتگو ديرمان خوب با کيو  است نيباخت ةشياند يجوهر اصل يمندگفتگو

را در موورد   يگوناگون رمان نظرات متفاوت يها تّيهمزمان شخص يعني ؛باشد ييچندآوا

 تّيو واقع ،يکوه تعامول کامو    آنجوا و از  کنند يم انيب يمذهب اي ياجتماع ،يل فلسفيمسا

 (351، ص1387 ن،ياست.)باخت ييگفتگو تّياهم يزبان دارا نيبنابرا ،زبان است ياساس

اسوت بوه هموان     کوه محوقّ   شود يم انيب يا کنندهافتيفرض درشيبا پ يا گفته هر

از انووا    شيرمان بو  نيبه آن گفته را داشته باشد. به نظر باخت ييگو پاسخ يينسبت توانا

 زيهجوآم اي زيآم هزل ياتّيخصوص يدارا تواند يم رايدارد، ز ييگفتگو يتّيماه گر،يد يادب

دارنود،   انوه يگوتوک  يتيکه ذاتوًا مواه   خواه تّيتمام يها يدئولوژيمًا در مقابل ايباشد و دا

در رموان اسوت.    يياشوکال چنود صودا    نياز بوارزتر  يکو يهوا  تّيبا شخص يراو ةرابط»

 يو ارزشو  يمقاصد معناشناخت يريگباعث شکل سنده،ينو يو فرهنگ يياجتما تّيشخص

داسوتان   يمقاصد در قالب زبان، منجر به سبک پورداز  نيا يگدپراکن ةاست. نحو يخاّص

خواذ  اّت انوه يگوتک ةويتواند شيخود م يهابرد مقاصد و ارزششيدر پ سندهينو شود. يم

  قيو تلف بيبا ترک زيها ندهد، گاه نتّيآوا و صدا را به شخص گونهچيبروز ه ةکند و اجاز

 يخود به نوع يضمن حفظ نظام ارزش گوناگون، يهاتّيشخص يها ، زبان و آوادگاهيد

 کوه اواهراً   يصورت در کامنيکند. در ا دايدر متن دست پ (archestration)ييساز آوا

 ،1389 ،يو بوتاب اکبور آبواد    ي)رضو .«ديآوا شون  نيتوان چنود ياست م يق به راومتعّل

 (26-27صص
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پر فوراز   يبه انعکاس زندگ يآباد است که در آن دولت يرمان «سلوچ يخال يجا»

کوه   يا . خوانواده پوردازد  يخراسان م ياز روستاها يکيدر  ييروستا يا خانواده بيو نش

 يزندگ ،يشمار يب يها يمشکات و سخت -سلوچ -سرپرست آن يناگهان بتيپ  از غ

رموان کوه بوه صوورت      نيو موجوود در ا  يا. گفتگوهو دهود  يعا  قرار مو الّش را تحت آنها

از جملوه نکوات قابول     ،آورده شوده  هوا  تّيشخص انيم يو گفتگوها يدرون يها هيواگو

رموان را بوه دو دسوته     نيبواخت  م،ياشاره کرد تر شيطور که پرمان است. همان نيه اتوّج

ن است کوه در آ  يرمان يي. رمان چندآواييآواان تکمو ر ييرمان چندآوا .کند يم ميتقس

طوور  بوه  هوا  تّياز شخصو  کيو و هر  يراو سنده،ي. نوستيحاکم ن يصدا ،ييصدا چيه»

را  شيخوو  ديو آرا و عقا در اثور شووند،   گور يد ييو صدا شهيمقهور اند آنکه يمستقل و ب

  نوشوته  انوه يگو توک  وةيکه به شو  يا در اثراّم (309ص ،1384 ن،ي)باخت.«کنند يمنعک  م

حوول   اثور  يهوا  فوه مؤّل يو تمام شود ينم دهيشن سندهينو يجز صدا ييشده است، صدا

و بوه   رديپوذ  يرا نمو  «يگريد»که جز خود  يا يآگاه .رديگ يف شکل ممؤّل يمحور آگاه

 .ندينش يو با او نمگگفت

 آنهوا  يگفتگوو  قيقهرمانان از طر ينيب جهان ،ييوگرماِن گفت کيدر  نينظر باخت از

بلکوه   پوردازد  يبه عمق مسائل نمو  حاکم دگاهيد کينه تنها از  سندهيو نو شود يآشکار م

کنود و   انيو خوود را ب  يآرا هوا  تّيشخص گريکه در کنار د دهد ياجازه را م نيا يبه راو

. در واقو   ستيل نئقا گريد يصدا نسبت به صداها نيا يبرا يشتريب تّيحاکم گونه چيه

کننودة  انيو کوه ب  شوود  يمو  آنهوا  ديو گفتار اشخاص مختلف باعوث تضوارب افکوار و عقا   

در مورد  نيباخت دگاهيد نياست. همچن شانيها تّيو محدود ازهاين ات،يتما ،يدئولوژيا

 ياصل يها هياز فرض يکيقائل است، با  يکساني تّيو شنونده اهّم ندهيگو يزبان، که برا

 است.   ّددر تضا شود يف" خوانده مکه "مرگ مؤّل ييپساساختارگرا

وارد گفتگوو شوود،    آنهوا است تا با  زيناگر گرانيافکار د انيب يبرا سندهيچه نواگر

 شوه يو هم يمرکوز  ةبوه عنووان هسوت    يکوه و  رسد يبلکه به نظر م شود، ينم ديناپد يول

 کنود  يم تّيدهنده، حاکم عنصر ارتبا  کينقش  يفاياست که با ا يشبکة زبان نيحاضر ا
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و  رييو هوا بوه هوم مربوو  و وارد تعامول و ت       قوول  نقول او گفتار و رسوم و  قيو از طر

پاسخ خواننده و خوود زبوان    يبرداشت نيچنکيدر  .گردند يم يبه کام گروه يده شکل

 .شود يفهم متن نشان داده م يبرا يا لهيعنوان وسبه

ط، حواکم و مسولّ   ياز آن صدا ييها است که در بخش ي، رمان«سلوچ يخال يجا»

 يدر کنوار صودا   هوا  تّيشخصو  ريسوا  يصودا  زين ييها است و در بخش سندهينو يصدا

 يهوا  شهيگوناگون، طرح افکار و اند ييروا يها وهيوجود ش .رسند يبه گوش م سندهينو

موضوو  واحود،    کيو مورد  رد ها تّيمتفاوت شخص دگاهيطبقات مختلف در کنار هم، د

دسوت موجوب   نياز ا يو موارد ها تّيشخص گريو د سندهيدر سخنان نو يگريحضور د

 تّيو قابل ياديو کوه توا حودود ز    يعنوان رموان را به «سلوچ يخال يجا» ميتا بتوان شود يم

و  يمنظر موورد بررسو   نيو آن را از ا ميشمار آوررا دارد به ييچند صدا ةيبا نظر قيطبت

 .ميده رمداقه قرا

 و متن سندهيمخاطب با نو ونديپ -1-1

کوه در گذشوته ر     يا نسبت به واقعوه  يداستان، گاه تيروا نيدر ح يآباد دولت

 يهوا  تّياز شخصو  کيو نسبت به احساس هر  زياکنون در حال وقو  است و ن ايداده و 

 يعودم آگواه   نيو و ا کنود  يمو  ياعاّط يتجاهل و ااهار ب ،يا داستان در مواجهه با واقعه

تجاهول و   . ااهوار انود ينما يمو  گانبوه خواننود   ييهوا  بوا طورح پرسوش    يرا گاه شيخو

 بورد  شيو پو  يريو گ مشارکت خواننده در شوکل  ساز نهيواق ، زمدر نيچننيا ييها پرسش

را  سندهيمتن و نو خواننده با يها، گفتگو پرسش نيخواننده به ا يها پاسخ .داستان است

 .  کند يموجود منعک  م يصداها ريرا در کنار سا شيو صدا کند يفراهم م

نوم   يچشومانش کمو   يهوا  کاسوه  يلب ترکاند. پ  احساس کورد خشوک   مرگان»

جوا ااهوار   نيو ( در ا24ص ،1388 ،يآبواد  )دولوت .«بواد  ياز سورما  دياست. شا  برداشته

 ييدر موتن نموودار شوده بسترسواز فضوا      «ديشوا »که با آمدن کلموة   سندهينو ياعاّط يب

نم چشمان مرگان در  يابر يتشده و عّل ليدخ يخبر يب نياست تا خواننده در ا دهيگرد

از رموان آموده    گريد يدر بخش اي را در اثر منعک  کند. شير گردد و صداذهنش متصّو
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شکمش  يرا تو شيزانوها کرد، يداشت. خودش را جم  م يزيثة رج سلوچ: »است که

 خيسورش را بو   داد، يجا م -دو پاره استخوان -شيها ران يرا ال شيها دست برد، يفرو م

شده و مورده   يملخ شيبهار پ نيکه هم ياالغ -و کپان کهنة االغش را گذاشت يم واريد

توا   ديشوا  .دانود  يچوه مو   يکس د،يخواب يهم نم دي. شاديخواب يو م ديکش يم شيرو -بود

چند روزة آخر از حرف و گو    نيچرا که ا زد؟ يو با خودش حرف م کرد يصبح کز م

 يسولوچ، مرگوان بورا    يانمهاجرت ناگهو ( بعد از 7ص ،1388 ،يآباد دولت ).«افتاده بود

مرگان را در قالوب   صاليو است دهايترد سنده،ينو .رود يکدخدا نوروز م شيپ ييجو چاره

مشوارکت   سواز  نوه  يهوا زم  پرسوش  نيخواننده با ا يها و پاسخ کند يمطرح م ييها پرسش

به حورف نووروز بسوته بوود،      ديدم که ام نيگرچه مرگان، هم»خواننده در داستان است: 

توا   آمود  يم شيمثل شب پ يدينوم يعني ؛شد يم ديخود نوم ييجو جور راه نياداشت از 

گان شرو  شوده  ردر م يبا پرسش نيرا در خود بپوشاند. و ا اش بندهيفر ييجواو را و راه

 ،)هموان .«چورا؟  هووده يچه بکنند؟ کنکواش ب  شيچه آمده بود، که برا يبود. که اصًا برا

 (20ص

 و خواننده  سندهينو ونديپ -1-2

که نگاه  يياست. فضا انيدر جر ييروستا يفضا کيدر « سلوچ يخال يجا» رمان

از فقور   يآن حواک  يهوا  شخصوّيت  يبه طرز تفکر، سوخن گفوتن و عمول تموام     ياجمال

 سوواد  يرموان بو   نيو ا يهوا  شخصوّيت  يتمام بًايست. تقرآنها ديشد يو اقتصاد يفرهنگ

نودرت  هبو  ن،ي. بنابراچرخد يم يشتيل معيحول محور مسا شانيهاگفتگوهستند و اغلب 

رموان، بوه مووازات     يهوا  شخصوّيت از جانب  يمستقل و نگاه خاّص يدئولوژيا توان يم

 ابود، ي يمو  يهور جوا کوه مجوال     سندهياثر استخراج کرد. نو نياز ا ،سندهينو يافکار و آرا

 گور يخاص بوه طوور مسوتقل از سوخن د     يرا در مورد موضوع شيخو دگاهيسخن و د

 کنود،  يصداها حاکم م ريرا بر سا شيخو يدهد و در واق  صدا يانعکاس م ها شخصّيت

در  ياز رموان، راو  ياست. در قسومت  صيبه وضوح قابل تشخ يبرتر نيکه ا يا به گونه

در  شيخوو  دگاهيو توا د  ابدي يم يابراو مجال يماريگونه و ب انيحاالت هذ فيادامة توص
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 يحوالت  ،يزيو بکشود،خمناله. چ  زوزهداشت  يابراو را وا م»کند:  انيرد درد و ناله را بمو

. کوه  گوذارد  يعبور درد باز م يکه آدم ناخوش برا يراه کهيگشودن راه بر درد. بار يبرا

 يها شخصّيتاشاره شد،  زيطورکه قبًا ن( همان52ص ،)همان.«ترکاند يدرد اگر بماند، م

 ن،يرابنواب  .هسوتند  ييو روسوتا  سوواد  يو بو  يعام يافراد «سلوچ يخال يجا»موجود در 

 يدئولوژيو و ا شهيمستقل و صاحب اند يانتظار داشت که به مانند افراد آنهااز  توان ينم

 -يفسوک يداستا يها رمان يها شخصّيتبه مانند  -خود را يها دهيخاص، صدا، افکار و ا

اعموال و   هوا،  شخصوّيت  يدر داسوتان حواکم کننود. در واقو  صودا      سونده يمستقل از نو

در صدد القا و گفتن آن  سندهياست که نو يزيمقهور صدا و آن چ يا سخنانشان به گونه

حواالت   فيتوص ي. گاهستين شخصّيت يحذف صدا يموضو  به معن نيه االبّت .است

تا خووِد   آورد يم ديپد يمجال ها، شخصّيتهر کدام از  يها هيو بازگو کردن واگو يدرون

 يکوه صودا   ستا نجايها شناسانده شود، و ا حاالت و مونولوگ نياز خال ا آنها يواقع

رمان بوه طوور    نيا آنچه در ا. اّمشود يم دهيدر کنار هم شن شخصّيتخوانده و  سنده،ينو

 يصودا  رسود،  ياست و بوه گووش مو    يدر داستان جار سندهينو يزمان با صدا قط  هم

 يها و حواالت درونو   صحنه فيدر کام، توص تّيبا عدم قطع يآباد . دولتستا خواننده

ر شوکل گرفتوه در   به گذشته، بواور و تصووّ   ييها بک فلش زيو ن ها شخصّيتهر کدام از 

و نظورات خواننوده را در کنوار نظور و      کشود  يرمان را به چالش مو  يها شخصّيتمورد 

 ياسوت توا صودا    يدر واقو  مجوال   نيو ا رديپذ يم ها شخصّيتدر مورد  شيخو شةياند

 در اثر به گوش رسد.   سندهينو يجز صدا يگريد

 الفاظ يآوا -1-3

هوا و   ها و گاه زبوان  زبان ي  اجتماعرمان تنّو: »نيباخت دگاهيکه از دنيه به اتوّج با

مند و گسترده داشوته   نظام يعتا رمان تنّو شود يامر باعث م نياست، ا ها شخصّيت يآوا

 يپورداز  ل وت  ،ياجتمواع  يهوا  شيبه گو ينکته مستلزم آن است که زبان اصل نيا .باشد

مختلوف، مکاتوب    يهوا  ص، زبان نسلمشّخ يا حرفه يتصاصگروه، الفاظ اخ کيخاص 

زبووان  ،سووتين رپووايد آنهوواکووه دوام  ييهووا گونوواگون، اقشووار قدرتمنوود و حوواکم، گووروه
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 رييو خوش ت -ه هرروز دست)کياسيو س ياجتماع يها (، زبانيساعت يه)وگاه حّتروزمّر

شوود. بوه    يبنود  قهو طب يبند در بطن خود دسته ديبا زين يشود. هر زبان  مي( تقسشود يم

را در کنوار   نيمضام ياز آن است که رمان تمام يناش ييآوا و چند يچند زبان نيمدد هم

 ،1384 ن،ي)بواخت «.شود يو بازتاب دهنده م ايبا مفهوم گو يا ل به پهنهو مبّد نديچ يهم م

دارد  ياجتمواع  يسرشت نيباخت دگاهينکته که زبان از د نيبا درنظرگرفتن ا زي( و ن79ص

که در  -يمختلف يها و لهجه ها شيها، گو مستلزم حضور زبان يبودن اثر ييو چند صدا

را بوه خواطر    «سولوچ  يخوال  يجوا » توان يم نيبنابرا -اند شده دهيبستر اجتما  به هم تن

 اصوطاحات خواصّ   نيو همچن -و خراسان رانيق به شرق امتعّل -خاص يوجود کلمات

در  ييچنودآوا  قياز مصاد ،رسند ينظر مو نامأنوس به بيدر متن غر يکه گاه يکشاورز

مانند: زاله پ ل، شپات، فورزاو، چ ووک،    يرمان به حساب آورد. کلمات و اصطاحات نيا

 ،يتيمنگال، با سه،يلفچان، دال کند، کلپ ُک ز، چّر، ِلخِچن ، ر،يخو ژ،يچ ان، شّرت، خور

 .گنجفه، کاون ، ِغِلف و ... شاو،يپ

 بمرّک يگفتگو -1-4

 ،يادبو  يهوا  گونوه  گور يدر رموان، و د  يياز اشوکال بوارز چنود صودا     گور يد يکي

سواده و   يگفتگوو : شوود  يمو  مي. گفتگوها به دو دسوته تقسو  هاست شخصّيت يهاگفتگو

با اشوخاص   گفتگو يشرو  به ادا مًايمستق شخصّيتساده،  يگفتگوب. در مرّک يگفتگو

در  ،شخصوّيت مرکوب، سوخنان    يگفتگوو ا در . اّمو کند يمختلف م يهاموقعّيتدر  گريد

از  يدو نوو  گفتوار، در واقو  نووع     نيو . اشود يپنهان م يو سخنان راو حاتيتوض انيم

کوه در خوال سوخنان     شخصوّيت ب مرّکو  ايساده  يگفتگواست در قالب  يگريگفتار د

 نيبواتر يو ز نيب از جملوه بوارزتر  مرّک يگفتگومعتقد است  ني. باختشود يم انيب يراو

 يوارد کشمکشو  اش هّيو لزبوان در شوکل اوّ   نيو ا»در اثر است:  ييچند صدا يابي اهانوا  ر

 نيو . در اکننود  ياعمال م ها شخصّيتکه  شود يم دهايو تأک ها يداور ها، دگاهيب از دمرّک

 يهوا  گونواگون آن از واژه  يها يبند ميو تقس ها تّيبا ن  يختگيزبان پ  از آم نيحالت، ا

 شوود  يمختلف سرشار مو  يها و صفت ناتييتب ،اصطاحات نيبزرگ و کوچک و همچن
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ا چوه  بود. اّم ميضخ خي( »118ص ،1384 ن،ي)باخت«.زديآم يدر هم م يرخوديغ اتّيو با ن

نبود تا او پنودار خوود از    يا جنبنده چيانداز مرگان، ه رود شور، در چشم يسود؟ آن سو

چرنوده،   يشده بوود. حّتو   ياز نفوس خال ييگو  ني. زمچيو ه چيسلوچ را به آن بدهد. ه

مرگوان؟   رفوت  يمو  ديو رفته باشد سلوچ؟ پ  به کجا با دي. پ  به کجا بايا خزنده يحّت

 ،يدولوت آبواد  «).... ديد ياگر سلوچ را م يحت ؟يچرا اصًا آمده بود؟ اصًا چرا؟ که چ

 عّبواس در باز شود و  يکه ال نينداشت. جز ا ييآرزو چيحاال مرگان ه( »23ص ،1388

و خانوه را آتوش بکشود.     ديو ايرا برهم زند. ب زيو همه چ دياي. بديايب ب. دشنام بر لديايب

 ي( جماتو 77ص ،)همان«.ديايفقط ب ؛ديايکتک بزند، ب رد،يو مادر را به باد کتک بگ ديايب

آموده و از   يراو تيو روا انيو کوه در م  هسوتند که پررن  شده در واق  سوخنان مرگوان   

 اتّيو . بازتواب ن نديآ يرمان به شمار م ييندآواچ قيب و از مصادمرّک يگفتگو يها نمونه

 سوت يسوخنان ن  نيو با ا يبر موافقت راو يليدل سنده،ينو -يسخنان راو انيدر م يگريد

توک  »وارد کوام   ميرمسوتق يغ ايو  ميرا به صورت نقل قول مسوتق  يمختلف يبلکه صداها

 بودن آن را شکسته است. ييکرده و حالت تک آوا يراو «انةيگو

 در رمان يانوا  الحاق يآوا -1-5

و  يانووا  الحواق   ،نيبه جهان اثر از نظر باخت يورودچند زبان ياز اشکال اصل يکي

 (24ص ،1384 ن،ياست.)باخت يافزودن

اسوت کوه    يانووا  ادبو   نيرمان از جمله نادرتر م،ياشاره کرد زيطور که قبًا نهمان

 ريو ...( و انوا  غ يفکاه ش،ي)داستان کوتاه، شعر، ترانه، نماگريد يورود انوا  ادب نةيزم

در  هوا  شخصّيت .کند يو ...( را به بستر خود فراهم م يمذهب ،يعلم ،ي)متون فلسف يادب

از اصطاحات زبان کوچه و بوازار و مصوطلح اسوتفاده     وستهيخود پ يگفتگورمان و در 

روزمره در  يهاگفتگوشدن آن به  کيمتن و نزد يکه به شکستن اقتدار زبان ادب کنند يم

اثور،   کيو به بافوت   يرادبيو غ يادب گري. افزودن انوا  دکند يجهان زندة اطراف کمک م

مختلف، با  يخيتار يها از دوره گريد يآثار ادب واثر  انيم يمتننايروابط ب جاديعاوه بر ا

کوردن آن کموک    ييبه اثر، در چنود صودا   گريانوا  د ينوشتار وارد کردن سبک خاّص
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که  ميشو يدست مواجه منياز ا  يما با موارد زين «سلوچ يخال يجا». در کند يم يانيشا

 يرو بهچوون شو   يشوب »اسوت.   يياثر چندصدا کي مهّم يها از شاخصه نيبه زعم باخت

بوا   يآبواد  است که دولوت  ي( از جمله موارد81ص ،1388 ،ي)دولت آباد« ريشسته به ق

 يفقوط وقتو  . »کند يشدن رمانش کمک م ييشعر در اثرش به چند صدا يعاآوردن مصر

در کوار عورق کنود.     شيها مردم بلند نگه دارد که تخت شانه انيسرش را م تواند يمرد م

از روز ( »148ص)هموان،  ،«از آن بلنود شوود    ديخاک با ،يکوب يدست که به شانة مرد م

 دانيو بوه م  اکبور  يدارم علو ( »143ص)هموان،  ،«برف مترس، از دگور روز بورف بتورس    

 (105ص)همان، «.فرستم يم

با استفاده  ياست که دولت آباد ييها از نمونه انهيعام ياز قول و باورها يريگبهره

 يگفتارهوا  گور يکرده اسوت. از د  جاديدر اثرش ا ييااز چند آو يقيدر واق  مصاد آنهااز 

 ،گوردد  يشودن رموان مو    ييکوه باعوث چندصودا    «سلوچ يخال يجا»موجود در  انةيعام

را  ريحرامزاده را. شو  رشيمسلمه خطاب به مرگان[ بگ»]موارد اشاره کرد:  نياهب توان يم

مرگوان  »] (15صهموان،  «)مگور؟  ي. چاقگريد رشي  بگُمکاند يانگار از چورنة آفتاب م

 - ( دولت21ص)همان، ، «ديا خواب را پاره کرده نيخطاب به ابراو و هاجر[ شماها که غ

جوانوان   ريبوا سوا   عّبواس  يقماربواز  تيو که به روا آنجا 136تا  125در صفحات  يآباد

بوز،   سوه بجلوه، سوه    ،يماننود: گرگو   يبواز  نيو ا از اصطاحات خواصّ  پردازد يم نجيزم

کوار بوردن   بوه  .کنود  ياسب و ... اسوتفاده مو   چهار نقش، سه ک،يج ُپک، يچاربجله، گرگ

 ؛است نجيدر زم جيرا يکه در واق  از اصطاحات کوچه و بازار ينيچن نيا ياصطاحات

 .  کند يم يياثرش را چندآوا

 تيروا وةيو ش ديد ةيزاو -1-6

ة يو ارا ياست برا يا چهيمانند در ند،يگز يم داستان بر انيب يبرا سندهيکه نو يا وهيش

اغلوب،   ک،يکاسو  يهوا  ( در رموان 35ص ،1379)مسوتور،  .اطاعات داستان به خواننده

صرف  کّل يدانا ديد ةيداستان از زاو تي. رواشود يم تيروا کّل يدانا دگاهيداستان از د

را  گور يد يکوه صوداها   يياثور اسوت. صودا    در کّل سندهينو يدر واق  حاکم شدن صدا
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حاضور در نوشوته    يهوا  و گوروه  هوا  شخصّيت ريه ساو ب سازد يم شيخو يمقهور صدا

 يهوا  دگاهيو د يبنود  ميه بوه تقسو  . بوا توّجو  دهد يرا نم شانيها شهيمجال بروز افکار و اند

، سوخن گفتوه اسوت    آنهوا داسوتان کوتواه از    يمستور در کتاب مبوان  يکه مصطف تيروا

 کولّ  يدانوا  دگاهيد»دانست.  يشينما کّل يرا دانا «سلوچ يخال يجا» ديد ةيزاو توان يم

 ي. در واقو  راو دهود  يگوزارش مو   ند،يب يا فقط آنچه را که ماست، اّم کّل يدانا يشينما

 شيرا بووه نمووا هووا شخصووّيت يکووه اعمووال و کارهووا کنوود يعموول موو ينوويهمچووون دورب

-يق بو رود امکوان تحّقو   يآن م يطرفيکه بر ب يديکأرغم ت هب دگاهيد ني...در اگذارد يم

بوه   -تّيگزارش واقع-صحنه حيو تشر فيدر توص يصفر است. راو بًايمطلق تقر يطرف

 ايو رفتارهوا   يبور برخو   ديو کأت قيو ف از طرتصورّ  نيا .کند يف متصّر تّيعناچار در واق

کوه   يانودک  اريبسو  يداور ليهرحال به دلبه .رديگ يصحنه صورت م ياياش ايگفتارها و 

-يمو  دايو با داسوتان را پ  المخاطب فرصت و امکان تعامل فّع ،رديگ يصورت م متندر 

ا در اّم شود، يعاطفه تلّق يممکن است سرد و ب تشّيماه لياگرچه به دل دگاهيد نيا کند.

( 38صهمان، «).گذارد يرا بر مخاطب م ريثأت نيشتريبا موضو  خشونت ب ييهاداستان

خواننوده و   سونده، ينو شوود  يباعوث مو   «وچسول  يخوال  يجوا »در  تيروا وةينو  ش نيا

ت از عّلو  سونده يکوه نو  آنجوا کند.  ليحادثه و صحنة خاص دخ کينظراتش را در مورد 

بوا   ايو و  کنود  يمو  ياعاّط يااهار ب ها شخصّيتاز  کيدر هر  يبروز حّس ايوقو  حادثه 

ي مطرح شودن آرا  يدر واق  راه را برا ديگو يمحسوس از آن سخن م تّيعدم قطع کي

را فوراهم   سونده يموجبات سوخن گفوتن خواننوده بوا موتن و نو     گذارد و يباز م فمختل

 يدرونو  يگفتگوو را حاصول   شخصّيت کيبه گفتار  «يگريد»ورود  نيا ني. باختکند يم

در  سونده ي. نودانود  ي( مو سندهينو يذهن يها يگري)ددهيکه آفر ييها شخصّيتبا  سندهينو

اثر  ،ا جدا از او هستندخود او، اّم دةيگوناگون که آفر يها يگريد نيبا ا يدرون يگفتگو

ر و پور  متکّث يباور به جهان ،ييچندصدا ياثر نشيالزمة آفر يعني. کند يم ييرا چندصدا

 عّبواس  ،داسوتان  يهوا  از بخوش  يکو ياست. در  سندهينو لةيگوناگون به وس ياز صداها

 نيو در ا سونده يکوه نو  يقيو تعل ينگگ .رديگ يرا به باد کتک م -هاجر -خواهر کوچکش
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ر رموان از  سو کوه در سرا  -همه خشونت نيفهم ا يرمان برا يها قسمت ريقسمت و سا

 يخواننوده بورا   يشدن صودا  دهيشن ساز نهيکرده، در واق  زم جاديا -شود يم دهيد عّباس

 يا و هم نشانه گذارد يم شيرا به نما کّل يبودن دانا يشيابهام است که هم نما نيرف  ا

 کورد  يح  م گرفت؟ يپاچه م نقدري. چرا اهودهيخشم ب»است.  ربودن اث يياز چند صدا

تر، نورم و آرام بوه    يگن ، مثل خار يزي. چدهد يآزارش م اهوهايه نيفراتر از ا يزيچ

. دردنواک نبوود،   کورد  يدر او جا باز م شتريو ب شتريبود و دم به دم داشت ب دهيقلبش خل

بوه   د،يو د ي. مدشيفرسا يکه م کرد يما ح  اّم ست،يکه کشنده ن دانست يآزارنده بود. م

-دولوت «) س  هوار  ؛که س  شده است ديد يکرده است. م قرارش يکه ب ديد يشم مچ

 کولّ  يدانوا  ،از ابتودا توا انتهوا    ،«سلوچ يخال يجا»در  ديد ةي( زاو71ص ،1388 ،يآباد

 ها شخصّيت يدرون يها هيا در خال داستان، بازگشت به گذشته و واگواست اّم يشينما

ب بوا ملّقو   سونده ينو ي. گواه شوود  ياز آن م ييها داستان در بخش ديد ةيزاو رييباعث ت 

را در موورد آن   شيخو يبه صفت شمر، نظر قطع عّباسمثًا  ها شخصّيتاز  يکيکردن 

 زيو و ن يو رفتوار  يحرکتو  يهوا  ا در ادامه، بوا آوردن شواخص  اّم کند يبازگو م شخصّيت

حوداقل   ايو را، رد و  شيخو ظرن ،شخصّيت نيا يها  ييگو و تک يحاالت درون فيتوص

 .کند يشدن اثر کمک م ييموضو  به چندآوا نيو ا کشاند يمخدوش کرده و به چالش م

 صداها  ختنيدرهم آم -1-7

کوه موسووم بوه دورة اصواحات      خياز تار يا در دوره «سلوچ يخال يجا» داستان

را بوه   بضواعت  يکشواورزان و افوراد بو    يکه زندگ يا . دورهشود يم تياست، روا يارض

کوار   يو بورا  يکوار يعا  قرار داده و مردان خانواده را به خواطر فقور و ب  الّش ت تحتشّد

دامان زنان  شياز پ شيمهاجرت ب نيب اي. آسکند يمجبور به مهاجرت و ترک خانواده م

کوه   کوش، و زحموت  هيدر حاشو  شهيهم يآنان را به عنوان موجودات يو صدا رديگ يرا م

آشوکار و پنهواِن روا    يهوا  از جمله خشونت يجنس همسر و استثماِر يطرد شدن از سو

زن  ياصول  شخصوّيت . مرگان، رسد يرمان به گوش م داشته شده بر آنان است که در کّل

 يض جنسو مورد تعّر -سردار- نجيزم يروستا ياز اهال يکي ياست که از سو رمان نيا
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 ياو را در رموان مسوتقل از صودا    يمرگان بوا خوودش، صودا    يها هي. واگورديگ يقرار م

مرگوان و   يصودا  ، هيو واگو نيو از ا ييهوا  در بخوش  يو گاه رساند يبه گوش م سندهينو

ا برخوورد دو  بورد، اّمو   اديو از  توان يرا م ينادار يحّت: »زنديآم يدر هم م سندهينو يصدا

ش حّل توان ينه؛ نم ،به خشونت درهم شکستن دو چنار در توفان يرا نه  برخورد زهيغر

که بتوان بازش کورد. نوه بوه دسوت و نوه بوه        ستين يهضمش کرد. گره توان يکرد. نم

 يقواطع در قبال آنچه بر تو روا شده، وض   يا جاست که هنوز نتوانسته نيدندان ... در ا

. تماموًا از خوود   يبودان خرسوند باشو    اي زار،ي. از آن بيداشته باش يا کپارچهي. نظر يابيب

از  يزي  گري... تو زن يا شده دهيکش خي. به چارمي. مقبولش بدانيقبولش بدار اي شيبران

. سلوچ هسوت  يندار يو شو يدار ي. شوستيهم ن نياز ا زيگر ؛ي. و مادرستين نيا

. ستي. سلوچ نستنديسلوچ ن چکدام،يه نهاياش هست. اما ا و چهره هي. ساستيو سلوچ ن

 يسوؤال. پاسوخ   يهوا  ها، زبانوه  مرده است؟ زنده است؟ خواهد آمد؟ نخواهد آمد؟ زبانه

جوان. سوردار و سولوچ. کشوش و      کيو . جدال دو جوان در  ستين ي  پاسخستيکو؟ ن

. کشوند  يمو  ريروحت صوف  رد ييها انهيتاز انه،ي. خواستن و واپ  زدن. جدال. تازيزاريب

 اريتو را بوه چپواول شو    ر؛يبا نيزم يخاک خشک، ا يا ،يا برداشته اريشخم خورده و ش

. و دشتبان و دشوت، دو  نينگاهبان زم ن،يو هم دشتبان زم ينيخاک. اما تو زم ياند ا زده

اسوت. اموا    دهيطلب يهمانچه که در ذات م نيشخم برداشته است و ا دهيرس ني. زمزنديچ

چپاول  ري، مرگان، در شبگرفته. پ  او  مايمرگان، چپاول شده است. تاراج. به  ان،دشتب

. يحرمتو  يو احساس ب ياست؟ سرشکستگ يچگونه حراست نيمرگان کجا بوده است؟ ا

تنهوا   يمنفرد يهر صدا» (35-36صص، 1388آبادي، دولت«)امانت به تاراج رفته است 

 گوران يخود را به گووش د  ان،يسرااز هم يا دهيچيبا مجموعة پ ختنيآم قياز طر تواند يم

امور   نياند. ا که از قبل حضور داشته شود يم ليتشک ييمجموعه از صداها نيبرساند و ا

اسواس،   نيو . بور ا کنود  يها صودق مو   سخن يبلکه در مورد تمام ات،ّينه تنها در مورد ادب

حفوظ   يکوه در خواطرة جمعو    دانود  يمو  ييهوا  از سخن يها هفرهن  را مجموع ن،يباخت

 ،1377توودوروف،  «).کند نييتع آنهاخود را نسبت به  تّيموقع ديبا ندهيو هر گو دان شده
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و  يرموان بوه سوبب گسوتردگ     ،مينکته اشاره کرد نيبه ا زين تر شيطور که پ همان (9ص

مشوترک   يهواو باورهوا   ها، فرهنو   در خود گنجاندن اسطوره ثيکه از ح خوبي تّيقابل

تضوارب آرا، افکوار و    ياست که فضوا را بورا   يخاّص يدر واق  نو  ادب ،افراد و ... دارد

در  «سلوچ يخال يجا»که  آنجاا از . اّمآورد يگوناگون و گاه متقابل فراهم م يها فرهن 

 يشوت يو مع يکوه از نظور فرهنگو    سواد يو ب يعام يافراد نيو در ب ييروستا يفضا کي

 نياسوت، بنوابرا   انيدر جر ندرب يرنج م يو فرهنگ يمشترک بوده و از فقر اقتصاد بًايتقر

رموان،   ني. تنها تقابل موجود در اميستيرو ن ها روبه رمان با تقابل آرا و فرهن  نيدر ا ما

برآورده کردن حوداقل   يکه خانوادة مرگان برا ياست. در حال يو اقتصاد يشتيتقابل مع

 ييهوا  خوانواده  ،کننود  يدست و پنجه نرم مو  يا دهيخود با مشکات عد يشتيمع يازهاين

 يهو ... از رفواه خووب و قابول تووجّ     اهلل حيحسن، کدخدا نوروز، ذب رزايمانند خانوادة م

 يهوا  انعکواس فرهنو    ثياز ح «سلوچ يخال يجا» نينسبت به آنان برخوردارند. بنابرا

آوا بوه حسواب   توک  ياسوت رموان   مختلف و گواه متضوادّ   يها شهياند يمختلف که مناد

 .ديآ يم

 تيگوناگون روا يها وهيش -1-8

، آن را در زمرة «سلوچ يخال يجا»گوناگون در  ييروا يها وهيش حال، وجودنيابا

 تيو روا يهوا  وهياز شو  يکو ي ک،يو درامات يوي روا وةي: شدهد يقرار م ييچندآوا يها رمان

سولوچ و مرگوان،    انيکه از عشق پنهان م يهنگام سندهيرمان است که نو نيموجود در ا

مادرانه و سورکوب شودة مرگوان نسوبت بوه       طفاز عوا ايعشق نافرجام مراد و هاجر و 

 شود؟  يآخرش چه گفته م»  :رديگ يرا به کار م ييروا ةويش نيا ديگو يفرزندانش سخن م

  بگوذار هموة اهول    نود يانود. بگو  ها خواهان هم ها با سلوچ تنورمال که مرگان ساربان نيا

هموه بور بوام     ار  بگوذ ي  چه گنواه يبيکنند  چه ع نيريخبر دهن خود را ش نيبا ا نجيزم

 يو درکارنود. کو   خورنود  يو م زنند يم گريشوند و جار بزنند که مرگان و سلوچ با همد

لگود و   کشوت  ي... آنچه مرگوان را مو   چک يه رد؟يخواستن مرگان را بگ يبود که جلو

، 1388 ،ي)دولت آباد«.پسر تنورمال ي. دورکشت يسلوچ، مرگان را م ياق نبود. دورشّل
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از زانوو برداشوت و    يشوان يپ ي  جووان زد يکه با مراد حورف مو   بودهاجر  نيا( »101ص

 تيو برا»لب به خوود گفوت:    ري. زداد يبه او م ستيبا ينم يخاموش نگاهش کرد. جواب

دل مرگوان  ( »344ص، 1388 ،يدولوت آبواد   ).«دستبند، هاجر  کيام.  دستبند آورده کي

 يا هيو مثول ال  يزيو ا چگونة پسرش را دزدانه ببوسد. اّم يو برود رو زديبرخ خواست يم

بوود   نيشرمنده بود. مرگان چن انديخود را بنما يکه مهربان ني. از اشد يمانعش م ينامرئ

چوون بوروز دادن    د،يبازگو کند. عادت نداشت. شوا  يبه سادگ توانست يمهر خود را نم

 نيو موجود در ا تيروا يها وهيش گري( از د117صهمان، .«)... خواهد يعشق، فرصت م

 ها شخصّيت يگفتگو انيداستان از م ،يتئاتر تياست. در روا ياترتئ تيروا وةيرمان، ش

 شوتر يداسوتان، ب  ييگفتگوو  تيو روا نيو و در ا -وجود نودارد  يسخن راو -شود ينقل م

را دارنود و   يشينما يگفتگو کيکامل  اتّيهستند و خصوص يکيالکتيها از نو  دگفتگو

. بوه  رديو گ يصورت مو  آنهاداستان از خال  تيمناسب بوده و روا يا صحنه ياجرا يبرا

 يهوا  نيو تصواحب زمو   ديو حسون از خر  رزايو دوشونبه و م  ييکربا يگفتگوطور مثال 

آقا : » شود يه مها متوّجگفتگو انيموضو  را از م نيو خواننده ا دهد يخبر م «نيخدازم»

 نوا يبرب واهلل،  حيما و ذبو  يها ني. دمب زمني  بله، خدازم؟ييکربا يخند يملک گفت:  م

 يپاموان را رو  يبوه راحتو   ميتووان  ي. مو شوود  يصل مو مّت نيپسرت به خدازم يها نيو زم

ا موال  دست مردم هست، اّم -ست.ا مردم ريکه دست فق نيخدازم –. ميدراز کن نيخدازم

خوب؛ حاال که  –مال خدا  اسمش روش است.  –  ست؟يپ  مال ک –  ستيمردم که ن

بوه چوه    -.ننود يچ يهندوانه از گوشوه کنوارش مو    تاو چار کارند يم شيخدا رو يها  بنده

 -اگور نفروختنود؟    –  ميخر يم آنهاخدا را از  نيچارتا هندوانه؟ ما زم خورد يدردشان م

پوول   شيرو م،يسند داشته باش شتري. چون هر چه بميرسان يو به ثبتش هم م ميخر يما م

هموان،  .«).ام .. کورده  هرا هوم آمواد  . مقودمات کارهوا   ميريو از دولت بگ ميتوان يم يشتريب

بوه   هوا  شخصّيتهر کدام از  يها بک خواننده با فلش ز،ياز رمان ن ييها ( در بخش88ص

رو  در رموان روبوه   يا ناموه  يزندگ تيروا يشان، با نوع از گذشته  يگذشته و ذکر خاطرات

 .  شود يم
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گذشوته    يبوه وقوا   شيخوو  خواصّ  دگاهيو با د ها شخصّيتکه هر کدام از  آنجا از

 بندد يچه از گذشته در ذهن مخاطب نقش مآن نيبنابرا ،کنند يم تيو آن را روا ستهينگر

بووده اسوت. در    ليو آن دخ يريو گ لکمختلف در ش يوجه واحد نبوده و چندآوا چيبه ه

 تيو روا نيو ا تووان  يمو  -اش يخال يو جا چدر مورد سلو -و ابراو عّباس انيم يگفتگو

 پودر  يبو  -بود. متيهم غن اش هيپدر بود باالخره. همان سا-ابراو »: ديرا د يا نامه يزندگ

باشود نوان    ي. هر جورميا از خاک برداشته نهيس گري. حاال دميستيما که نوبرش ن ،ادنديز

 ني. همو ستين يفقط که نان و گرسنگ -.ميريم ينم ي. از گرسنگميآور يخودمان را در م

من را با خودش به  شهي... هم ستين يکم درخود د کنند ينگاه م ميتيکه آدم را به چشم 

خوودش گوود    شود  يماه نوروز که مو  -.برد يم يکن من را هم به چاه -.آورد يم نيخدازم

 رفوت  يو او مو  ماندم يچر  چاه م يمن هم پا -.انداختم يو من هم دانه به گود م زد يم

 شيتنور هم بورا  لگ ها يآخر نيا -.دميکش يو من باال م ختير يبار به دلو م ،ته چاه. او

خووب   يلو يخ -.خورد يم يتو به کار تنورمال يها پنجه گفت ي. به من مکردم يدرست م

هموان،  «)تور   کردن ندارد که؛ بگذار از کلوة خواجوه هوم بورود آن طورف      يواگو گر،يد

با فلوش بوک بوه گذشوته، از      سندهياز رمان که نو ييها در قسمت اي( و 180-181صص

 يا ناموه  يزندگ تيروا وةيدر واق  از ش د،يگو يسخن م گريکديعشق مرگان و سلوچ به 

طورف در   کياست که در آن  يا وهيش ،يدادگاه يرمان ها ييروا وةيبهره برده است. ش

بور   يبوه مووارد   «سلوچخالي  يجا». ما در يدر مقام شاک گريهم است و طرف دمقام مّت

 تيو بوه روا  -يهدادگوا  يهوا  رموان   تيروا -تيروا وةيش نيبا ا سندهيکه نو ميخور يم

مرگان و سردار  يگفتگوبه  توان يم ييروا وةيش نيا يها داستان پرداخته است. از نمونه

 ريشتر ت اهي]سردار[ آن لوک س-»اشاره کرد:  اهيو کشته شدن لوک س عّباسدر مورد مزد 

موار،   –مار، موار زدش    - ؟يپ  ک –چرا پسر من؟   –ا پسر تو تلفش کرد  من بود. اّم

شوتر   –  کننود؟  يم يدنبال شتر آدم راه يچ ياما پسر تو شتربان بود. پ  برا هخوب. بل

 بيو علوم غ  دانسوتم؟  يمن چه مو  –  يزد يمهارش م ديتو مست بود. مست شده بود. با

 ؟يفهمو  يکه حال شوترت را نمو   يهست ي. چطور شترداريدانست ي. ميدانست يم -داشتم؟
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. مون چوه   شود يا شتر در بهار مست مخبره، بله. اّمخوب. خبره.  –  يتو خبرة شتر هست

 –شده. سرکار توو.   ريبدانم چه بکنم. پسرم پ دي. من بايکه بکن يندار يتو کار -بکنم؟

 - يده يام م سردار که به خدا حواله ام امدهين ييمن به گدا –خدا بدهد   دانم؛ يمن چه م

گوردن و   يرو اردک ي  چهل جا؟يخواه يپسرت شتر من را کشته، تازه تو از من مزد م

فروختم. چون جرواجر بود. کوور   بها مي  پوستش را هم به نصفه ن؟يديشتر بود  ند نةيس

زدم؟  يرد پسرت را چوه جوور   يکن يم اليرا خون ور داشته بود؟  خ اباني. بينيبب يبود

، 1388 ،يدولوت آبواد   «)بوود. خوون شوترم     ختهيخاک ر يکه رو يخون  خون ياز رو

 (297-298صص

  يطبقات گوناگون اجتماع يآوا -1-9

 هوا  شخصوّيت مختلوف   يهوا  و نگورش  اتيو جهوان اثور را روا   ،يياثر چندصدا در

 يراو ايو  سندهينو يصدا تواند يکه م -يواحد ينگاه غالب و تک صدا چيو ه سازد يم

فاقات داسوتان و  دربارة اّت ها شخصّيت نظرات مختلف و گاه متضاّد کند يتاش نم -باشد

 يخوال  يجوا »کنود. در   ليتبود  يواحد ينيب به جهان را به نظرات و جهان آنهانگرش  اي

و نو   يزندگ وةيکه ش رسد ياز افراد جامعه به گوش م فيحداقل سه ط يصدا «سلوچ

در اثور   آنها يانعکاس آوا يرا برا ييدر مورد موضوعات مختلف، فضا آنهاسخن گفتن 

 رنود ل و دارا قرار داکه در شمار افراد متمّو نجيمالکان زم خرده يافراهم کرده است. صد

 ،نديآ يطبقه به شمار م نيا ندگانيحسن، کدخدا نوروز، ساالر عبداهلل و ... از نما رزايو م

بوا مشوکات    زيو ن شيخوو  يزنودگ  يدر گذران معموول  يکه حّت ريفق اريافراد بس يصدا

 ،تيو و در نها رنود يگ يدسوته قورار مو    نيو رو هستند که خانوادة سلوچ در ا روبه يفراوان

 نيو کوه حضوور ا   نيه به ا. با توّجشوند يواق  مسوم  فيدر ط نجيزم ياهال ديگر يصدا

 سونده ينو ن،يمختلف در آن است بنابرا يکنندة سه آوادر رمان درواق  منعک  فيسه ط

دهود. هرچنود شورح و     ياقشار برتر ريسا يگروه را بر صدا کي يصدا کند يتاش نم

باور را  نيا ،ستآنها ريانگيب هک يخانوادة سلوچ و مشکات يزندگ يو جزئ قيدق ليتفص

گروه اسوت   نيا يدر صدد حاکم کردن صدا سندهيکه نو کند يم جاديدر ذهن خواننده ا
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مرگوان،   -طبقوه  نيو ا يهوا  شخصوّيت  يبوا صودا   سندهينو يصدا ختنيدرآم زين يو گاه

ا اّمو  بخشد، يت مگروه را قّو نيا ير حاکم بودن صداتصّو -، ابراو، هاجر و سلوچعّباس

 گريد يدر کنار صدا -و محدود فيضع اريبس يهرچند گاه -طبقات ريسا يحضور آوا

 «سولوچ  يخوال  يجوا »بودن  ييدهندة چند صدارمان، نشان يجايگروه در جا نيافراد ا

 است.  

 تيدر روا يگريحضور گفتمان د -1-10

 زانيو اثر را م کيبودن جهان  ييعوامل در چندصدا مهمتريناز  گريد يکي نيباخت

و  هوا  ييگوو  در توک  (491، ص1۳7۸)مقودادي،  .دانود  يمو  تيو در روا «يگور يد»حضور 

ممکن اسوت موا بوه طوور      «سلوچ يخال يجا»رمان  يها شخصّيتق به متعّل يهاگفتگو

از  وموه يگرا بوا   آنهوا  ميتووان  يکه مو  ميباش يگريهمزمان شاهد حضور چندگونة گفتار د

در گفتوار   يگور يمختلف گفتموان د  يها رگه ني. وجود اميسخنان صاحب گفتار جدا کن

گفتارها اگرچه بوه   ني. ادننام ي( گفتار مHeteroglossia)ي«ايتروگاسيه»شخص را  کي

مختلف بجز خود فورد  ا در واق  از گفتار افراد فرد هستند، اّم کيسخنان تنها  ديآ ينظر م

اسوت. در رموان    نيگفتگوها به زعم باخت نيتر يياز جمله چند صدا هک شوند يم ليتشک

 يوي آوا توک  م،يمسوتق  يکه آمدن نقل قول نيچن نيا يقيوجود مصاد «سلوچ يخال يجا»

و  سوت يکم ن ،کند يم ليدخ تيدر روا زيرا ن گريد ييرا شکسته و صدا تيحاکم بر روا

از  يدر قسومت  .کنود  يمو  کشدن اثور کمو   يياست که به چندآوا يامر خود از عوامل نيا

بوا   پوردازد  يم يحاالت و فيمسلمه از خال توص يفبه معّر سندهيکه نو يرمان، هنگام

به مرج  آن نقول   قيآن که به طور دق يب -ومهيدر داخل گ ميمستق ييها آوردن نقل قول

مسلمه : »کند يم ليدر شناساندن مسلمه دخ زيآنان را ن يآوا و صداها -ها اشاره کند قول

 ي. با کسو شد يدم باز نم کي اش يشانيو اخم پ ديغر يبا خود م خاست يصبح که برم زا

 ايو دنبال من ن گفت يدمبش را م»و با مردم انگار قهر بود. به قول معروف:  زد يحرف نم

هوم خلوق و    نجيو و مورد زم زن  « گرفوت  يدر خودش جا نم ياز بزرگ « »يده يکه بو م

کوه جودا    کردند ينگاه م يزن  کم داشتند در او به چشم و کم شناختند يمسلمه را م يخو
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کوه   يهنگوام  ايو ( و 14ص،1388 ،يدولت آبواد  )«.وانهيد مهين يا است. گونه گرانياز د

بوه صوورت    يبوا آوردن جماتو   ديو گو ياش سخن مو  از سلوچ و ترک خانواده سندهينو

را  تيروا نيدر ح شيخو يحاکم بودن صدا ومه،يمرگان با خودش در داخل گ ةيواگو

ها بوا   تا چشم: »کند يمنعک  م شيخو يدر کنار صدا زيمرگان را ن ين برده و صداياز ب

 يا لوه يها ناگهان کور شوند، بوه م  چشم نيکه ا نيا هماّم ند؛يآ يم يتو هستند به نظر عاد

در آن آتوش   يرا هوم کوه عمور    يا تنوور خانوه   گور يسورد، توو د   ييها به سرپنجه ايداغ 

از توو گوم    يزيو که چه عز ؛يا که چه از دست داده يابي ي. تازه درمينيب ينم ،يا افروخته

 ؟يهواجر چو   ؟يسلوچ رفته است؟ کجا رفته است؟  من چو  يراست»شده است: سلوچ  

گذاشوته و   يرفته؟ ما را به امان کو  يو ابراو؟ سلوچ رفته  کدام گور عّباس ؟يپسرها چ

 خوتن يدر آم ااز رمان موا بو   يمختلف يها در قسمت ني( همچن10ص)همان، «رفته؟  ها؟ 

گفتار اسوت   يتروگاسايو ه ييبارز چندآوا قيکه از مصاد تيروا نيصدا در ح نيچند

مختلوف   يصوداها  کيو را در اداموه بوا تفک   آنهوا از  يکو ينمونوه   يبرا .ميشو يمواجه م

 يکوه چگونوه و کو   نيو ا ابود. اّمو  نيقي شيکه در چاه خواهد مرد، برا نيا» -1 :ميآور يم

 ،ييزهوا يرش ممکون نبوود. تنهوا چ   بود کوه تصووّ   يزيآمد، چ اهندماران به سراغش خو

 يهوا  به ندرت، دهقوان  ايها؛  ها، چوپان ساربان رها،ياز قول مارگ ييها و داستان ها تيروا

 يمار به معصووم کوار  » -2گذشته بود:  عّباساز کنار گوش  -مار يها و آشنا خبره -ريپ

 نيهمچنو  ،«فهمود  يآدم را مو  تّيو ن موار، » ،«کنود  يقصد تو نم ،يتا قصد مار نکن« »ندارد.

و  ريتو هم راهت را بگ رود، يمار م يدياگر د»، «دم مار مگذار يپا رو» -2که:  ييپندها

 يزيو هوا چ  حرف و سخن نيا ااّم -1 «.قصدش مکن ؛برکت کندوست يمار خانگ»، «برو

بوه   بتنسو  يا آزادانوه  تّيوضع چگونهيه عّباس. ديايب عّباسجا و حال به کار نينبود که ا

 تّيو ن ي. م لووب محو   حتو   رديو بگ« چکونم؟ » -3در  يميخطر نداشت تا بتواند تصم

بوود کوه    چاندهيبکند. ذهنش بسته بود. اضطراب خفه چنان او را در خود پ توانست ينم

. داد يسور، شوب بو    يبه کدام کوار؟ رو  تّين ت؟ّيکدام ن -4نداشت.  دنيشيامان اند يدم

کوفتوه و   درهوم  يتن و بدن رمي. گيو خون مست يشب و چاه، شتر انيشب، چاه. م ريز
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 ،يدولوت آبواد   )«اد؟يو بوه فر  يابوان يکوو ب  ز؟يبه گر يداني؛ کو معّباس داشت ينم يزخم

جموات جودا شوده،     رياز سا کيکه با شمارة  يقسمت جمات ني( در ا263ص، 1388

 فيبه بازگو کردن و توصو  يشينما کّل يدانا ديد ةيداستان است که از زاو يوار يصدا

دار  کوه بوا شومارة دو نشوانه     ي. جماتو پوردازد  يدر آن قرار دارد، مو  عّباسکه  يتيوضع

اسوت کوه    -و ...  ريو پ يهوا  دهقوان  رهوا، يها، مارگ چوپان -يگريافراد د ياند، صدا شده

در اداموة سوخنان    وموه، يو داخول گ  ميسخنانشان را به صورت نقل قوول مسوتق   سندهينو

است. جملة شمارة سوه، جملوه و     دهرا در داستان منعک  نمو شانيآورده و صدا يراو

کوه بوا    ياست که به صورت پرسش مطرح شده است و در آخور جماتو   عّباس يصدا

و بوه   ختوه ياست کوه بوا هوم درآم    عّباسو  يراو ياند، صدا ص شدهشمارة چهار مشخ

 .اند دهيشدن جمات منجر گرد ييچندآوا

 (تّينامتني)بگريمتن با متون د يگفتگو -1-11

بسوته، مسوتقل و خودبسونده     ياست که متن، نظام شهياند نيبر ا يمبتن» تّيتنيناميب

 (  72ص ،1384 ک،يمکار«).متون دارد ريو تنگاتن  با سا هيدوسو يونديبلکه پ ست،ين

 نيبواخت  ةديو بوه عق  رند،يگيشکل م گريکديبا  ونديدر پ زيها ن متن»گريسخن د به

آن در متوون   ياز کاربردها يا نهيشيو پشت هرعبارت ، پ ستيل ندست اّو ياکلمه چيه

-اژهو ده،يو است از روابط در هم تن ياهر کتاب و هرمتن ، رشته يعنيوجود دارد،  يقبل

 -يگرنود و در گفتگوهوا مشوارکت مو    تيو روا زين سکوت ها کنند، يها باهم صحبت م

 (7ص، 1381 پاژ،«).از فراخوان ها وپاسخ هاست ييايزبان مانند عالم، دن ند،يجو

 يکوه موضوو  مشوترک    نيشو يپ يهوا  هر سخن با سخن» نيباخت يباورمکالمه بنابر

 گفتگوو ست، آنهاو واکنش به  ييشگويمعنا پ کيکه به  ندهيآ يها داشته باشد و با سخن

 (93ص ،1370 ،ي)احمد«.کند يم

 يفورامتن کوه معنوا    ةنخست حوز» کنند: يگفتگو م گريکديها در دو سطح با متن

ص مشوخّ  گور يدر ارتبا  با متوون د  يو اجتماع ياسيو س يمتن در بستر و بافت فرهنگ

، شوود يمو  يو پ  از خود تلّقو  شينسبت به متون پ يشود  و هر متن کنش و واکنشيم
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آن  ّياسوت کوه طو    يدرون متنو  يهوا مربو  به متن و داللت ييفهم گفتگو گريد ةحوز

و بوتاب  اکبور    يموجود در موتن موورد نظور است.)رضو     يتعامل و مکالمه و گفتارها

 (31ص ،1389 ،يآباد

 از اجتموا ،  يريپوذ  ريثأاز نظور تو   گور يبا متون د «لوچس يخال يجا»رمان  ارتبا 

 ريثأو پ  از خود قابل مطالعه است و ت شيموضو  ، سبک و تعامل با  آثار پ ه،يمادرون

 يها دهد. چنانکه شباهتيرمان را در تعامل با اجتما  قرار م نيا آن،در  ياجتماع  يوقا

(، 1346نوشوتة جوال آل احمود )    ،«نيزمو  نينفور »با  يادينسبتًا ز ييواو محت يمضمون

 مينوشوتة ابوراه   ،«ية جّنو نج دّرگو اسورار  »(، 1347)يريو فق ني، نوشتة ام«پرمالدهکدة »

( دارد. 1356، نوشتة احمود محموود)  «شهر کيداستان »و  «ها هيهمسا»( و 1353گلستان)

 ة، نوشوت «مورد  لوه يگ» ستانو دا تينوشتة صادق هدا «که مردش را گم کرد يزن»داستان 

 تووان  يشباهت دارند و مو  «سلوچ يخال يجا»به  گريد يها از داستان شيب ،يبزرگ علو

کورد.   يو بررس سهيمقا «سلوچ يخال يجا»با  تّينامتنيب يتئور ثيها را از ح داستان نيا

 (69، ص1389 ،طرفانيو ب يمع)ش

 «خشوم  يهوا  خوشه»توان  با يرا  م «سلوچ يخال يجا» يخارج يهارمان انيم از

 کرد:مقايسه  يمتننايپرل باک بر اساس روابط بنوشتة  «مادر» بک و نينوشتة جان اشتا

 :«خشم يهاخوشه»و رمان  «سلوچ يخال يجا» انيم يمتننايرابطه ب -1-11-1

 آن از رموان  يريرپوذ يتأث ديو شوا  «سولوچ  يخوال  يجوا »شوباهت رموان    نيشتريب

 نيبو  کيو نزد ارياست: نخست شوباهت بسو   ياز دو جنبه قابل بررس «خشم يها خوشه»

از جنبووة مضوومون و  گوورياسووت و شووباهت د يپووردازشخصووّيتو نووو   هووا شخصووّيت

 يهوا و هوم از لحواظ القوا     لوکوه هوم از لحواظ سومب     دو اثور اسوت   نيا يها هيما درون

 -رموان جاي هردو زن  شخصّيتبرخوردار هستند.  يادياز وجوه مشترک ز ها هيما درون

 يفوا ياز ا يبخووب  نيبنوابرا  ،هسوتند  رگذاريو تأث يقو يشخصّيت يدارا -مرگان و ماجود

 يهوا  خوشوه »و در  عّبواس ، «سولوچ  يخوال  يجا». در نديآ يخانواده برم ينقش سرپرست

بووده   گونه يهنجارشکنانه و عاص يرفتارها يدارا ههستند ک ي، تام از جمله افراد«خشم
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مناف  خانواده حرکوت نکننود. موورد     جهتتا غالبًا در  دشو يآنان باعث م يو خودخواه

وجووه بوارز    گريل از داستثمار واق  شدن هر دو خانواده از جانب افراد قدرتمند و متمّو

و در  نجيووزممالکووان  ، خوورده«سوولوچ يخووال يجووا»دو رمووان اسووت. در  نيووشووباهت ا

 ندکرد يکار م آنها يکه افراد خانوادة ماجود بر رو ييها ني، مالکان زم«خشم يها خوشه»

. در هور دو رموان،   کننود  يمو   يقورار داده و حقوقشوان را ضوا    يکشو  را مورد بهوره  آنها

کوه بوه صوورت     کننود  ياشواره مو   يوانوات يبوه مورگ ح   نيدر صفحات نخست سندگانينو

در هور   کيو نزد اريبسو  شخصّيتدارد. دو  يحوادث ناگوار و ها يخبر از تلخ کيلوسمب

 بواً يو سورانجاِم تقر  يکه زندگ ،هستنددو دختر خانواده  يها شخصّيتها،  رمان نيا يدو

 ي. دولت آبواد «خشم يها خوشه»و ُرز در  «سلوچ يخال يجا»دارند: هاجر در  يمشترک

جبور روزگوار    يقربان که دهد يزنانه ارائه م نيو نماد يا شهيکل شخصّيت ياز هاجر نوع

هاجر  شخصّيتمشابه  اندينما ياز ُرز به خوانندگان م زيبک ن نيکه اشتا يشخصّيتاست. 

 (3، ص1389 ،يمياست.)ابراه

 «مادر»رمان  و «سلوچ يخال يجا» انيم يمتننايرابطه ب -1-11-2

اشاره کرده  يآباد  با اثر دولت «مادر»به شباهت رمان  يرصادقيجمال م بار نينخست

از نظر موضو  و نحوة  يادياثر خانم پرل باک،  شباهت ز «مادر»رمان  ياز نظر و .است

 .دارد «سولوچ  يخوال  يجوا »بوه داسوتان    ،يمو يو اقل يا هيو ناح اتّيخصوصو  يريبه کارگ

 (326ص ،1383 ،يرصادقي)م

اصواحات  »بوا طورح    انييروسوتا  بيتجاوز به حقوق زنان، و فر ،يعدالت يو ب فقر

هوم ،   «موادر »در رمان  .نديآ يبه شمار م «سلوچ يخال يجا»رمان  ياصل نيمضام «يارض

 ن،يچو  انييروسوتا  يو فرهنگو  يو جمود فکور  يماندگ عقب ،ينادار ،يماريب ،يچارگيب

و  «سولوچ  يخوال  يجوا ». نود يآيم شماربه  ياصل نياز مضام سميروابط غلط نظام فئودال

جامعوة   يو اجتمواع  يخيتوار  يها يطنز تلخ دگرگون انيمبارزة انسان و ب تي، روا«مادر»

و  ييدو رموان بوا بازتواب فرهنو  و آداب و رسووم مردموان روسوتا        نيو . ااند ييروستا

حواکم بور    يخيو توار  يفرهنگو  ،ياجتمواع  ،يروابط ناسالم و نادرست اقتصاد اندنينما
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خواص،   يا منطقوه  يشوناخت  و روان يشوناخت  جامعوه  يهوا  شورح حووزه   زيو ن انييروستا

 .  گذارند يم شيرا به نما  يوقا نيتر و برجسته نيرتريچشمگ

سوت. زن و  آنها يليو تمث نيدو رمان، مفهوم نماد نياز نکات برجستة ا گريد يکي

دارنود.  « موام وطون  » هيشوب  ينقشو  کننود،  يل مو را تحّم بار بتيمادر که تمام حوادث مص

کوه   کننود  يمو  يو نجات دهنودة جامعوه را بواز    يآرمان يها شخصّيتنقش  زيشوهرها ن

زمانة خوود بوه    اهيس يها تّياز واقع يقيقد فيتوص سندهيست. دو نوآنهاجامعه خواهان 

اسوت از   يبوار و غوم  اهيسو  يرهايطرف تصوو  کيتاش از  ني. حاصل ادهند يدست م

باز هوم دستشوان تنو  و     کنند يکه هر چه تاش م يکشپر از فقر مردم زحمت يزندگ

 ياقتصواد  -ياسو يس يامدهايپ هياست عل يا افشاگرانه اديفر گرياست و از طرف د يخال

 ات،يو بوه خواطر ح   رحوم  يبو  عتيفقر و مبارزه با طب ،ييحاکم بر جامعة روستا طو رواب

نابسوامان   طيدر شورا  يينقد مناسبات زناشو ،يد، نقد اصاحات ارضت و تجّدتقابل سّن

 گوورياز د ،يبووه دسووت آوردن روز يدفووا  از حقوووق زنووان، و توواش بوورا  ،ياجتموواع

 (  76ص، 1389، طرفانيب و يدو رمان است.)شمع نيا سندگانينو يفکر يها يژگيو

بوا هوم دارنود. سولوچ بوا       ييهوا  دو داستان، شباهت يو فرع ياصل يها شخصّيت

و ابراو با پسر بزرگ و پسر کوچوک، و   عّباسشوهر، مرگان با مادر، هاجر با دختر کور، 

 (77، صاند.)همان مشابه يکل يها نهيسردار با مباشر ارباب در زم

. شووند  يو آشکار در رمان محسوب مو  ياصل شخصّيتدو زن، مرگان و مادر،  هر

بوه   نود، يآ يبرمو  ها ي از پ  دشوار کنند، يخود را اداره م يزندگ وار يا مردانهقهرمانانه و 

بخشند. مرگوان   ميخانواده را تحک انيو درصدد آن هستند تا بن زنديخ يدفا  از خود برم

شووند و  يل مو : مثًا در مورد شوهرانشان به دروغ متوّسو ها هم مشترکند و مادر در کنش

،  يکوردار  يهوا  در کونش  ايو انود و   کار روستا را ترک کورده  يبرا آنهاکه  کنند ياذعان م

توا   ،کنود  ي( با چن  و دندان از خود دفا  منجيزم يمرگان در برابر ساالر عبداهلل )از اهال

در زموان   زيو و .. موادر ن  دارد يرمو ب زيو او خ يو بوه سوو   شوود  يمو  ريکه با او درگ ييجا

. سوماجت  خراشد يو صورت او را با چن  و ناخن م پرد ية شوهر مکّل يخشونت، رو
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و  يو افسووردگ يو سوورخوردگ يريووگ گوشووه ،يشووهامت بوواور نکردنوو ،يزنوودگ يبوورا

شومعي و  مشترک هر دو زن در سراسر داستان است.)  يها يژگيو گرياز د يشکستگ دل

 (  79ص، 1389 ،بيطرفان

کوه   يا بوه گونوه   شووند،  يم ديرمان، سلوچ و شوهر، در آغاز داستان ناپد دوهر در

و بسوتر   سوازد  يخوانواده وارد مو   يتوک اعضوا   بر توک  يريناپذنبودشان ضربات جبران

زنوان   يمردان نه تنها باعث خأل عاطف بتي. غشود يم ها يگرفتار و ها يو ناامن ها يآشفتگ

و ابوراو دو   عّبواس . آورد يمردان روستا درم يبرا يا طعمه ةزلرا به من آنهابلکه  شود، يم

فرزنود بزرگتور و    عّبواس هسوتند.   «سلوچ يخال يجا»و متناق  در داستان  زينقطة متما

 ،يطلبو  و منفعوت  يپورور  ساله. خشونت، حرص، تون  14-15ساله است و ابراو  16-15

 سونّ  يعنو ي ،ياز زندگ ياست. قرار گرفتن در عرصة خاّص عّباس يشخصّيت يها يژگيو

عموموًا   گوران يبا د عّباس يگفتگودر او شده است.  اتّيخصوص نيا ديبلوغ، سبب تشد

و  داند  يو به دنبال آن فحش و ناسزاست. او خود را وارث سلوچ م تّيبا خشم و عصبان

او را بوه   زيو با شوتر بهارمسوت ن   يريدرگ فروشد، يرا م نشيا  مرگان سهم زمبدون اّط

اسوت.   عّبواس نقطة مقابول   بًايو تقر تر ي. ابراو منطقکند يم ليتبدو تنها  ريگگوشه يفرد

بوه   ي. تاش براشود يم دهيداستان د يها صحنه شتريدر ب عّباسابراو و  وار ليرقابت هاب

( و هّينزد همسورش)رق  بيآوردن طب يگناو برا يها، کمک به عل دست آوردن پنبه چوب

است. رفتار و گفتار او در آخور داسوتان    ابراو ياز پرکار ييها نشانهزدن با تراکتور،  شخم

 (80ص .)همان،رديگ يحالت مردانه به خود م

اسوت کوه در    يزنو  يزنودگ  راموون ي، پ«سلوچ يخال يجا»داستان  ياصل موضو »

اسوت کوه    يحووادث  ريو در طول داستان درگ کند يم يدر اطراف سبزوار زندگ ييروستا

 زيو ن «موادر »داسوتان   ي. موضو  اصول رديگ يبه ناکجاآباد شکل م بر اثر هجرت شوهرش

که بر اثر فقدان شووهر در   است يمادر يزندگ ريو ناگز ريناپذ جبران يرخدادها رامونيپ

، «سولوچ  يخوال  يجوا »در  ي. مضومون اصول  وندديپ يبه وقو  م نيچ ياز روستاها يکي

 گور يعوذاب دردنواک اسوت. د   ، گنواه و  «موادر »مهاجرت و دفا  از خواک و در داسوتان   
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 ،ييرسووا  ،يچوارگ يب ،يو مشوترک دو داسوتان عبارتنود از: فقور و نودار      ياصل نيمضام

 ،يشووهر  يهوراس از بو   ،يوي آبرو يترس از ب ،يتجاوزگر ،يهوسران ،يعدالت يب ،يماريب

 طرفان،يو ب ي)شمع«.يو فرهنگ يو جمود فکر يماندگ عقب ،يياضمحال جوام  روستا

 (84، ص1389

را در  يا سال و سه مواه سرگذشوت خوانواده    کي يدادهايرو «سلوچ يخال يجا»

 ميو رژ يدر دوران اصواحات ارضو   نج،يو زم يرواقعيبا نام غ سبزوار يدر حوال ييروستا

 بواً ياند و هر فصل سال، تقر شده فيت توص. تمام فصول سال به دّقدهد ينشان م يپهلو

بوه   کيو حووادث نزد  زين «مادر» ستان. دارديگ يبخش از چهار بخش کتاب را دربر م کي

به  سميرا در دوران استثمار و استعمار نظام فئودال ينيچ انييروستا يسال از زندگ ستيب

پرداخوت   يچگونگ لياز قب يمشترک يها يو فضاپرداز ها يپرداز کشد. صحنه يم ريتصو

خاک، عشق موادر بوه پسور دوم بوه خواطر       ريپنهان کردن پول در ز ان،يبه زورگو يبده

و  يو قماربواز   خانوه  قهووه  فيتوص ،ييدختر و مادر در لحظة جدا ةيشباهت به پدر، گر

ه بوه  . با توّجو شود يدر هر دو داستان مشاهده م يميقد يها و خانه يکشاورز يها نيزم

مه کرده و ترج يرا به فارس «مادر»رمان  1345در سال  «يد قاضمحّم»بار  نيکه نخستنيا

توا   يدولوت آبواد   ديشا ،بوده است 1357در سال  مه «سلوچ يخال يجا»نگارش رمان 

ا او موادر بووده باشود. اّمو     ريخود تحت تأث ينگارش داستان يروند کّل يدر مبنا يحدود

 يرا بودان افوزوده و از رخودادها    يتور  تر و ارزشومند  اقانهتر، خّل کامل تر، قيدق يها جنبه

 است.   دهيماندگار آفر يمتشابه در دو منطقة مختلف، داستان

 

 يريگ جهينت

 گور يد يحضور صوداها  يبودن رمان به معنا ييچندآوا ،نيباخت دگاهيه به دتوّج با

صداها حواکم نشوده و    ريبر سا ييدر رمان است؛ در واق ، صدا سندهينو يدر کنار صدا

بوه   ت،يو در روا ييو مسوئلة چنودآوا   گرداند يدر رمان نم شيرا مقهور انعکاس خو آنها

 ينو، متوون داسوتان   يتا با نگرش دهد يامکان را م نيبه خواننده ا ،يدر متون داستان ژةيو
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 جينتوا  نيو در رمان، ا ييچندآوا ياز منظر تئور «سلوچ يخال يجا» يرا نظاره کند. بررس

 يصدا ،ييرمان، ما شاهد حاکم شدن صدا نياز ا ييها را در برداشت: هر چند در بخش

 ياريبسو  يهوا  بخش درا اّم م،يموجود هست يصداها ريو ...، بر سا سندهينو ها، شخصّيت

در رمان  يو يمنعک  شده و همراه با صدا سندهينو يدر کنار صدا گريد ييصداها زين

رموان   ييچنودآوا  قياز مصواد  نيکه به زعوم بواخت   ياست. استخراج موارد افتهيبازتاب 

 يهوا  وهيبوودن ماننود: وجوود شو     ييچندآوا يبا فاکتورها قيمصاد نيا قيتطب زياست و ن

(، Heteroglossiaدر گفتوار شوخص )   يگريگوناگون در رمان، حضور گفتمان د ييروا

 ميرمسوتق يو غ ميمسوتق  يهوا  گوناگون در رمان، وجود نقول قوول   يآواها ختنيدر هم آم

معاصور   يهوا  را از جملوه رموان   «سلوچ يخال يجا» ميانفراوان و ... باعث شده تا ما بتو

 يخواننده و ... در کنوار آوا  ها، شخصّيت يآوا -مختلف يکه در آن آواها ميبدان يفارس

 شود.  ييچندصدا يدر سراسر رمان منعک  شده و باعث به وجود آمدن رمان سندهينو

حواکم و مسولط،    ياز آن صدا ييها است که در بخش ي، رمان«سلوچ يخال يجا»

 يدر کنوار صودا   هوا  شخصوّيت  ريسوا  يصودا  زين ييها است و در بخش سندهينو يصدا

 يهوا  شهيگوناگون، طرح افکار و اند ييروا يها وهيوجود ش .رسند يبه گوش م سندهينو

موضوو  واحود،    کيو مورد  رد ها شخصّيتمتفاوت  دگاهيطبقات مختلف در کنار هم، د

دست موجوب   نياز ا يو موارد ها شخصّيت گريو د سندهيدر سخنان نو يگريحضور د

 تّيو قابل ،ياديو کوه توا حودود ز    يعنوان رمانرا به «سلوچ يخال يجا» ميتا بتوان شود يم

 يمنظور موورد بررسو    نيو آن را از ا ميرا دارد به شمار آور ييچند صدا هيبا نظر قيطبت

 .ميقرار ده

 

 و مآخذ مناب 

 ها:الف(کتاب

 مرکز.نشر ل متن، تهران، يساختار و تأو ،(1382بابک ) ،ياحمد -1
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 نيوورمووان، ترجمووة آذ ةيووو نظر يشناسوو ييبووايز ،(1384)لييووخايم ن،يبوواخت -2

 .يهنر قاتيمرکز مطالعات و تحقانتشارات تهران،  زاده، نيحس

 ةترجم وس،ير ني: گفتگو با خوئييو دوصدا يخوانتک، (1381)وياوکتاو پاژ، -3

 .ينشر ن تهران، ،يعّباسريکاوه م

 ايو دربارة رمان، ترجموة رو  ييجستارها ،يا مکالمه لّيتخ (،1387) ---------4

 .يننشر پورآذر، تهران، 

 وشيو ترجموة دار  ن،يباخت لييخايم ييمنطق گفتگو ،(1377تزوتان) تودوروف، -5

 مرکز.نشر تهران،  ،يميکر

 چشمه.  انتشارات سلوچ، تهران، يخال يجا ،(1388محمود)  ،يآباد دولت -6

 زاده، نيحسو  نيو آذ ةترجم شه،يدرخت هزار ر ،رمان ،(1382)وني، کتاشهپرزاد -7

 فرانسه. يرانشناسيو انجمن ا نيمعانتشارات تهران، 

 ،يزنودگ  ،نيباخت لييخايم ،(1387و نگار غامپور) رضا بيغر زاده، نيغامحس -8

 روزگار. انتشارات تهران،  ن،ياديبن ميو مفاه ها شهياند

 مرکز.نشر داستان کوتاه، تهران،  يمبان ،(1379)يمصطف مستور، -9

از افاطوون توا عصور     يفرهن  اصطاحات نقود ادبو   ،(1378بهرام) ،يمقداد -10

 فکر روز.انتشارات حاضر، تهران، 

معاصر، ترجموة مهوران    يادب يها هينامة نظر دانش ،(1384)مايرناريا ک،يمکار -11

 آگه.نشر تهران،  ،ينبود مهاجر و محّم

 مهر.ةسور انتشارات تهران، داستان،اتّيداستان وادب، (1383)جمال ،يصادقريم -12

تهووران،  ،يمعاصوور فارسوو يهووارمووان ،(1379)منووتيم، )ذوالقدر(يصووادقريم -13

 .لوفرينانتشارات 

 ب(مقاالت:

در دو  هيو درونما يپرداز شخصّيت يقيتطب ةسيمقا ،(1389رضا)دّي، سيميابراه -1

   فارسوي، زبان و ادب يصتخّص ة، فصلنام«خشم يها خوشه»و  «سلوچ يخال يجا»رمان 
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، 3 ةل، شومار واحود سونندج، سوال اوّ    يدانشگاه آزاد اسوام  يعلوم انسان ةدانشکد

 .1-۸صص

بررسوي سورعت روايوت در رموان     »(، 1۳۸9لي، کاووس، ناهيد دهقاني) حسن -2

 .۳7-۶4، صص4۵، شمارة 14دورة پژوهي ادبي،  ، متن«جاي خالي سلوچ

ار و منطوق  عّطو  ريو منطوق الطّ  ،(1389)يو محسن بتاب اکبر آباد ،احمديرض -3

 .29-46صص ،47ة، شماريزبان و ادب فارس ةفصلنام ،ييگفتگو

بوا   «سولوچ  يخوال  يجا» يقيتطب ليتحل، (1389)نويم طرفان،يب و ادي، ميشمع -4

 .67-91، صص14ةشمار ،يپژوهادبمجّلة  اثر پرل باک،« مادر»رمان 

 


