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Abstract
Today, literary works are criticized and analyzed from the perspective of
various theories. One of these theories is Bakhtin’s dialogic which is a
criterion for measuring the level of democracy in the text. Dialogic seeks the
relations between different voices that come from a single work. A story can
be mono-voice or include different voices. Even in some stories there may
be different voices all of which eventually lead to the same ideology. But
from Bakhtin’s point of view, in a polyphonic work each voice represents its
own ideology, and these voices are heard distinctively throughout the story,
and no other voice, especially the author’s (narrator’s), overtakes them. The
present study analyzes two novels by the contemporary author Siamak
Golshiri. The analysis of The Cursed and The Bitter Party shows that these
novels are polyphonic works and include dialogic elements such as carnival,
chronotope, characterization, and dialogism.
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چکیده
امروزه نقد و تحلیل آثار ادبی از منظر نظریات مختلف صورت میگیرد .یکی از این نظریات کهه مییهاری
برای سنجش میزان دموکراسی موجود در متن بهحساب میآیهد ،منطهق مکالمهۀ بهاختین اسهت .منطهق
مکالمه در جستجوی ارتباط صداهای متفاوتی است که از یک اثر به گوش میرسد .یک داستان میتواند
تکصدایی باشد و یا صداهای گوناگونی داشته باشد .حتی در بیضی از داستانها ممکن اسهت صهداهای
مختلفی وجود داشته باشد که سرانجام ،تمام آنها به ایدئولوژی واحدی ختم شوند .اما از دیدگاه بهاختین،
اثری چندصدایی محسوب میشود که هر صدا نمایندۀ ایدئولوژی خاص خود باشد و این صداها در امتهداد
و به موازات هم در داستان به گوش برسند و هیچ صدایی ،بهویژه صدای نویسنده /راوی نبایهد بهر دی هر
صداها غلبه یابد .در پژوهش پیش رو ،کوشیدهایم به روش تحلیهل کیفهی و بها بههرهگیهری از مطالیهات
کتابخانهای ،دو رمان از نویسندۀ میاصر سیامک گلشیری را بر اساس منطق مکالمه نقد و تحلیهل کنهیم.
واکاوی مؤلفههای چندصدایی در «فرینشدگان و مهمانی تلخ نشان مهیدههد کهه ایهن رمهانهها ضهمن
برخورداری از عناصر گفت ومندی ،چون کارناوال ،کرونوتوپ ،شخصیتپردازی ،دیالوگیسم بیرونهی و ...در
شمار آثار چندصدایی قرار میگیرند.
واژههای کلیدی :مکالمهگرایی ،کارناوال ،کرونوتوپ ،داستان میاصر ،گلشیری.

 .9مقدمه
استفاده از نظریات نوین ادبی برای خوانش متون مختلف و واکاوی آنهها از ابیهاد جدیهد،
امری گریزناپذیر است که در این زمینه ،امروزه نظریات بهاختین بهه طهور گسهترده بهرای
خوانش متون گوناگون بهکار بسته میشوند .آرای باختین عموماً از جمله رویکردهای نو و
کاربردی است که تا حد زیادی از جامیهشناسی ادبیات ناشی میشوند .باختین سخن را به
عنوان یک نظام مینادار در نظر میگیهرد کهه ارتبهاط بها دی هری و دگرمفههومی موجه

 .9رایانامۀ نویسندۀ مسئول:

taefi@atu.ac.ir
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عملیاتی شدن این نظام مینایی میشود .او این امهر را بهه تمهام هسهتی و وجهود تیمهیم
میدهد و اذعان میکند که هر انسان در ارتباط با دی ری به وجود خود پی میبرد:
«باختین به طور اخص به علوم مربوط به زبان توجه نشان مهیداد .در اوایهل
دهۀ بیست ،دو جریان متقابهل در ایهن عرصهه متهداول بهود .از یهک سهو ،نقهد
سبکشناختی که فقط به بیان فردی اهمیت میداد و از سوی دی ر ،زبانشناسی
ساختارگرای سوسوری که به تازگی ظهور کرده بود و به بههای در حاشهیه قهرار
دادن حیطههای دی ر زبان ،النگ ( ،)Langueیینی صورت دستوری مجرد را در
مرکز توجه قرار میداد .آنچه توجه باختین را برمیان یخت ،در میانۀ بیان فهردی
و صورت مجرد گفتهشده قرار داشت؛ گفتار انسانی به مثابۀ محصول عمل متقابل
النگ و زمینۀ این گفتار؛ زمینهای که به تاریخ تیلق دارد» (تودوروف.)8 :9911 ،

اما «با میرفی و ترجمۀ آثار باختین بود که نقد مکالمهای در زمرۀ نظریههپهردازی انتقهادی
شکل گرفت» (مکاریک:)894 :9989 ،
«وجه دی ر کار باختین این است که وی منطق گفت ویی را در ارتباط با انسهانشناسهی
مطرح می کند .وی میتقد است انسهان جهز از طریهق ارتبهاط بها دی هری نمهیتوانهد از
خویشتن خویش آگاه شود و راه اساسهی ایهن ارتبهاط ،گفت وسهت» (قبهادی و همکهاران،
.)18 :9989

«تیریف ادبیات چندصدایی بدون توجه به نظریات دی ر باختین ،در حوزهههای دی هری
چون فلسفه و زبانشناسی غیرممکن است .باختین برخالف سوسور و دی ر زبانشناسان
ساختارگرای قبل از خود که بیشهتر بههنظهام زبهان توجهه داشهتند ،گفتهار را وارد حهوزۀ
بررسیهای زبانشناختی خود میکند و آن را در مرکز توجه خود قرار میدههد .بهاختین
اعتقاد داشت که زبانشناسی به جای توجه بیش از حد به نظامهای زبان (نظهام واجهی،
تکواژی ،نحوی و ،)...باید بیشتر توجه خود را به گفتار میطوف کنهد .آنجها کهه انسهان
بهعنوان یک فاعل سخن و (سوژه) حضور دارد و با گفتهار خهود چهه در مهتن و چهه در
اجتماع بیرون با دی ر انسانها ،اقدام به برقراری ارتباط و سخن گفتن میکند .گفت هو،
هسهتۀ اصههلی بحه هههای بههاختین را در حههوزههههای ادبیههات ،فلسههفه ،زبههانشناسههی و
روانشناسی تشکیل میدهد» (مقدسی.)49 :9982 ،
«چندآوایی ،به مینای وجود چندین صداست .هر شخصیت ،بازنمای صهدایی اسهت کهه
یک خودِ فردی را جدای از دی ران نمایندگی می کند .فضایی که هم زمان چندین صهدا
از آن به گوش می رسد .صداهایی که بها یکهدی ر حهرف مهی زننهد ،پاسهخ همهدی ر را
میدهند و هیچ یک بر دی ری تقدّم یا تسلّط ندارد» (علیزاده و جاور49 :9991 ،ه.)49
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در این پژوهش ،دو رمان نفرینشدگان و مهمانی تلخ با رویکرد منطق مکالمۀ باختین،
بررسی ،و عناصر برجسته و کلیدی این نظریه در این دو رمان واکاوی شدهاسهت .حاصهل
این تحلیلهای گفت ومحور ،نشهان از چندصهدایی بهودن ایهن دو رمهان دارد کهه تبیهین
مؤلفههای آن میتواند خوانش و درک این آثار را برای مخاط تسهیل کند.
9ه .9پرسشهای پژوهش

الف) بررسی رمانهای نفرینشدگان و مهمانی تلخ با رویکرد منطق مکالمۀ بهاختین ،چهه
کمکی به خوانش بهتر آنها میکند؟
ب) نظریات باختین تا چه حدّی با گفت وها در رمانهای مورد نظر همخوانی دارد؟
9ه .2فرضیههای پژوهش

ه به نظر میرسد واکاوی عناصر فرامتنی موجود در نفرینشدگان و مهمهانی تلهخ ،باعه
آشکار شدن ابیاد جدیدی از متن میشوند که سرانجام ،مخاط را به سوی درک درستتر
و خوانشی جدیدتر از این متون هدایت میکنند.
ه بید از خوانش دقیق نظریۀ باختین درمییابیم که نظریۀ منطق مکالمۀ باختین که هستۀ
مرکزی نظریات باختین را شکل میدهد ،از سوی نویسندۀ رمانهای مورد نظهر بهه طهور
گسترده استفاده شدهاست.
9ه .9پیشینۀ پژوهش

تاکنون چند پایاننامه و مقاله در زمینۀ منطق مکالمۀ باختین نوشته شدهاست؛ برای نمونه،
پایاننامههای:
ه دینویزاده ،شهال (« ،)9992تطبیق جلوههای تکصدایی و چندصدایی بر اساس نظریهۀ
باختین؛ مطالیۀ موردی :رمان روضۀ نوح و داستان جن ی بود ،جن هی نبهود» [پایهاننامهۀ
کارشناسی ارشد به راهنمایی شهال خلیلاللهی ،دانش اه شاهد].
ه عظیمی ،حسین (« ،)9992گفت و و چندصهدایی در تهذکرةاألولیاء (بهر اسهاس نظریهات
میخائیل باختین)؛ [پایان نامۀ کارشناسی ارشد ،به راهنمهایی مسهیود علیها ،دانشه اه هنهر
تهران].
همچنین ،مقالههای زیر:
ه تسلیمی ،علی و ادراکی ،فاطمه« ،)9998( ،رویکردی باختینی بهه سهنگ صهبور صهاد
چوبک» ،پژوهشهای نقد ادبهی و سهبکشناسهی ،دورۀ  ،2شهمارۀ ( 2پیهاپی  ،)22صهص
19ه.94
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ه عالّمی ،ذوالفقهار و عظیمهی راد ،زههرا« ،)9994( ،پیونهد مخاطه و مهتن در آفهرینش
چندصدایی در رمان جای خالی سلوچ» ،کاوشنامۀ زبان و ادبیات فارسی ،دورۀ  ،91شمارۀ
 ،99صص 994ه.229
 .2مبانی نظری
میخائیل باختین یکی از بزرگترین نظریهپردازان قرن بیستم است که اندیشمندان زیادی
از او تأثیر پذیرفتهاند:
«زندگی باختین با تحوالت بهزرگ روسهیۀ  9991و سهس بهه قهدرت رسهیدن لنهین و
استالین هم زمان بود .از سوی دی ر ،جریانهای بزرگ ادبی و هنری ،همچهون مکته
فرمالیستهای روسی نیز در همین دوره ظهور کرد که باختین با آنها ارتبهاط نزدیکهی
داشت و تأثیر گرفت» (نامور مطلق29 :9999 ،ه.)28
«فشار و خفقان رژیم خودکامه و تکصدای استالین ،سهب سهاز ن رانهی و دلمشهوولی
باختین شد و شرایطی را فراهم آورد کهه او بهه رابطهۀ بهین ایهدئولوژی حهاکم و دی هر
ایدئولوژیهایی بیندیشد کهه فرصهت بیهان ایهدههها و صهداها از آن سهل شهده بهود»
(غالمحسینزاده.)98 :9982 ،

«[باختین] به وضوح دریافته بود که حاکمان سیاسی جامیه از نوعی پارانویای روانی رنه
میبرند که ایدئولوژیهای موایر و مخالف را نمیپذیرند و دست به انکار آنها میزننهد.
اما به سب جوّ حاکم ،نمیتوانست اعتراضی بکند و یا واکهنش مخالفهتآمیهزی نشهان
دهد» (همان).

جهانبینی باختین «مبتنی بر مشهاهده و تجربهۀ ایهن جههان بهر اسهاس "دی هری" و
"مکالمه" است .او که بنیان ذار مکالمه بود ،آثارش هیچ گاه موضوع مکالمه واقع نشهدند»
(همان91 :ه98؛ به نقل از :احمهدی .)92 :9914 ،بهاختین میتقهد اسهت صهرف وجهود صهداهای
گوناگون در یک رمان ،موج چندصدایی شدن یک اثر نمیشود .ممکن اسهت نویسهنده
باید شخصیتهای گوناگونی خلق کند که هر کدام بهظاهر صدایی متفاوت از دی ری را به
خود اختصاص دهند ،اما سرانجام ،نویسنده تمام صداهای خلقشده را به سمت ایدئولوژی
مورد نظر خود سو دهد .گاهی نیز ممکن است در یک متن ،نویسنده دست به آفهرینش
صداهای گوناگون بزند ،اما این صداها به موازات ههم در داسهتان بهه گهوش نرسهند ،یها
نویسنده آگاهانه صدایی خاص را بر دی ر صداها برتری دهد .از نظر باختین ،تنها گفتمان
دوسویه موج چندصدایی یک اثر میشود .دیوید الج تقسیمبندی بهاختین را از رمهان در
کتاب مسائل بوطیقای داستایفسکی ،به شکل زیر ارائه میکند:
9ه گفتمان مستقیم نویسنده ()Direct discuorse
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2ه گفتمان بازنماییشده ()Objectified discuorse
 )9گفتمان دوسویه (( )Double oriented discourseر.ک؛ مقدادی و بوبانی22 :9982 ،؛
به نقل از.)Lodge, 1990: 33 :
گونۀ اول به صدای راوی و گونۀ دوم به مکالمۀ بین شخصهیتهها توجهه دارد و فقهط
مورد سوم ،یینی از طریق گفتار دوسویه است که چندآوایی و چندواژگانی ایجاد مهیشهود.
باختین گفتار دوسویه را به چهار بخش تقسیم میکند :سبکپردازی ،نقیضهه یها پهارودی،
اسکاز 9و جدل نهانی .2هم در سبکپردازی و هم در نقیضه ،تقلید از سبکی خهاص مهورد
نظر است ،با این تفاوت که در اولی ،ارزشها و مفاهیمی نشان داده میشوند که با دیدگاه
شخصیت همخوانی دارند و در نتیجه ،مقصود نویسنده و مقصود اولیه و اصهلی سهبک در
یک سو قرار میگیرند .اما در دومی ،نویسنده سبکی را بهکار میگیرد و اههدافی را بهر آن
اعمال میکند که در جهتی مخالف یا ناهمخوان با هدف اصلی سبک اسهت (ر.ک؛ خواجهه
نوکنده92 :9998 ،ه91؛ به نقل از.)Lodge, 1990: 33 :

تکآوایی (نقلقول مستقیم)
سخن بازنمایی شده

منفیل هم را (سبکبخشی)

دوآوایی واگرا (نقیضه)
فیال (جدل پنهان یا آشکار)
(تودوروف.)999 :9911 ،

 .9بح
9ه .9خالصۀ رمانها
9ه9ه .9نفرینشدگان

داستان رمان نفرینشدگان دربارۀ زندگی چهار جوان است که هر کدام روحیات و مسهائل
مربوط به خود را دارند« .بهرام» ،نویسندۀ میروفهی اسهت کهه ازدواج اولهش بیهد از مهدت
کوتاهی به شکست میانجامد .او اخال تندی دارد و به همین دلیل ،سهازگاری کمهی بها
آدمهای اطرافش دارد .او اغله اوقهات خهود را بهه نوشهتن و شهرکت در جلسهات ادبهی
میگذراند« .بهزاد» مدتی بید از جدایی ،تصمیم به ایجاد رابطهای جدید با دختری بهه نهام
«هاله» میگیرد که در زمان کوتاهی متوجه اعتیاد او میشود و نسبت به این تجربۀ جدیهد
نیز دلسرد میشود .بهزاد نزدیکترین دوست بهرام است و بهرخالف او ،اخهال و روحیهۀ
آرامی دارد .او کارشناسی ارشد ادبیات دارد ،اما در پیهدا کهردن شهول دلخهواه خهود ناکهام
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ماندهاست« .رؤیا» ،نامزد سابق بهزاد است که از آلمان بازگشتهاست و خواهان رابطۀ مجدد
با اوست ،اما زمانی که بهزاد پ از گذراندن فرازونشی های زیاد باألخره تصمیم میگیرد
با او ازدواج کند ،رؤیها نمهیپهذیرد و ناگههان تصهمیم بهه تهرک ایهران مهیگیهرد .رمهان
نفرینشدگان از سه فصل تشکیل میشود که فصل دوم و سفر به اصفهان ،طوالنیتهرین
فصل رمان است.
9ه9ه .2مهمانی تلخ

مهمانی تلخ ،داستان زندگی «رامین ارژنگ» ،استاد دانش اهی است که پ از سالهها بها
یکی از دانشجوهای قدیمی خود مواجه میشود .داستان از زمانی آغاز میشود که رامین در
گوشۀ خیابان به دلیل تمام شدن بنزین ماشینی که قرار بود او را به مقصد برساند ،پیاده راه
میرود که ناگهان صدای بو ماشینی توجه او را جل میکند ،در حالی که رانندۀ ماشین
از او درخواست میکند سوار شود .راننده بید از طی شدن مسافتی ،سَرِ صحبت را بازمیکند
و رامین متوجه میشود که او «تورج» از دانشجوهای قدیمی اوست .تورج از او درخواسهت
میکند تا ساعات بیشتری را با هم ب ذرانند .سس او را به خانهاش دعوت میکنهد و از او
میخواهد به اتفا همسرش به خانهباغ او در خارج از شههر بیاینهد .تهورج ابتهدا مخالفهت
میکند ،اما پ از مشورت با همسرش میپذیرد .البته در پایان متوجه میشود تمهام ایهن
میهمانی که به وسیلۀ تورج برنامهریزی شده بود ،نقابی بیش نبودهاست تا بتوانهد در په
این نقاب ،او و همسرش را به مکانی در خارج از شهر بکشهاند ،تها انتقهام دیرینهۀ خهود را
ب یرد که حاصل کینهای چندین ساله از استادش بودهاست؛ زیرا تورج بید از اخراج شدن از
دانش اه ،رامین را دلیل اخراج خود و از دست دادن دختر مورد عالقهاش میداند .داسهتان
در فضایی رازآلود و هراسان یز روایت میشود و این فضا و رازآلودگی تها پایهان داسهتان
حفظ میشود.
9ه .2رابطۀ راوی و شخصیتها
در نقل قولهای مستقیم در داستان ،با صداهای مختلفی مواجه هستیم که بهه مهوازات
هم پیش میروند .تمام قسمتهای اصلی داستان نیز بر اسهاس مکالمهۀ شخصهیتهها
پیش رفته ،رمان کامالً گفت ومحور است؛ امها «مههمتهرین گزینههای کهه داسهتان را از
تکآوایی و یکسارچ ی بیرون میکشد ،شیوۀ گفت ویی روایت است» (همان.)99 :
«نویسنده در پیشبرد مقاصد و ارزشهای خود میتواند شیوهای تکگویانه را اتخاذ کند و
اجازۀ بروز هیچ گونه آوا و صدا و شخصیتهای دی ر ندهد .گاه نیز میتواند با ترکی و
تلفیق دیدگاهها ،زبان و آوای شخصیتهای گوناگون ،ضمن حفظ نظام ارزشی خود ،بهه
نوعی "سازآرایی" ( )Orchestrateدر متن دست پیدا کند که در این صورت ،در کالمی
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که متیلق به راوی است ،میتوان چندین آوایی را شنید .تبیهین ایهن شهیوۀ چنهدآوایی،
متضمن بررسی آن از دو منظر است :نخست ،نحوۀ ترکی صداها به وسیلۀ نویسهنده و
دی ر ،شیوۀ برخورد نویسنده با آواهای گوناگون و ارزش ذاری آنها .نویسنده در ترکی
آواهای گوناگون می تواند از دو شیوۀ "نقل قول مسهتقیم" و "نقهل قهول غیرمسهتقیم"
استفاده کند و ...نویسنده میتواند صدای خود را برتر از دی ر صهداها قهرار دههد و آوای
مخالف را نابود کند و گاه میتواند صدای خود را در کنار دی ر صداها بهکار ببرد و از هر
گونه تفوّ اجتناب کند» (رضی و بتالب اکبرآبادی22 :9989 ،ه.)28

در رمان نفرینشدگان ،همۀ شخصیتها به یک میزان در مکالمات شرکت دارند؛ مث ً
ال
شخصیت هاله به عنوان یک شخصیت فرعی ،همانقدر در گفت وها شرکت دارد و در ابراز
عقایدش آزاد است که شخصیتهای اصلی همچون بهزاد ،بهرام و رؤیا.
در نقل قول غیرمستقیم نیز صدای بهزاد که راوی اولشخص داستان است و نویسنده
داستان را از طریق او روایت میکند ،هیچ برتری به صداهای دی ر ندارد .او روایتی کامالً
بیطرفانه دارد .او حتّی دربارۀ نامزدش (رؤیا) که سال ها قبل ناگهانی و بهدون دلیهل او را
ترک کرد و به آلمان رفت ،منصفانه و غیرمورضانه داستان را روایت میکند و یا دوسهتش
بهرام که کامالً از نظر شخصیتی در تضاد با او قرار میگیرد ،روایت عادالنهای دارد .بهزاد
حتی به هاله (نامزد بهرام) که به دلیل اعتیادش از سوی بهرام طرد میشهود ،در روایهتش
ن اهی دلسوزانه دارد:
«با بهرام کیان ،اوایل دوران دانشکده آشنا شدم .ترم اول بودم یا ترم دوم ،درسهت یهادم
نیست .یک روز عصر ،جلو دانش اه با هم سوار تاکسی شدیم و کمکهم حسهابی بها ههم
اُخت شدیم .بهرام از همان وقتها یک چیزهایی مینوشت؛ مقاله ،نقد ،داستان و از این
جور چیزها .اولین بار یکی از نقدهایش توی یک مجلۀ سینمایی چاپ شهد .حسهابی بهه
یکی از فیلمهای پُر سروصدای ایرانی حمله کرده بود و این درست زمانی بود کهه همهه
داشتند از فیلم تیریف میکردند! اسم مقاله را هم گذاشته بهود" ،جنجهال بهرای ههیچ".
بیدها هر وقت دور هم جمع میشدیم ،یک چیزی میخوانهد .مقالهه و نقهدهای خهوبی
مینوشت ،ولی داستانهایش چن ی به دل نمیزد .نه اینکه ضییف باشد ،ولی اینقدر با
زبان وَر میرفت که داستان تویش گم میشد» (گلشیری1 :9999 ،ه.)8
*****
«بید از جداییشان ،باز رابطۀ ما برقرار شد ،ولی بهرام دی ر آن بهرام سابق نبود .حسابی
تودار شده بود و زودرن  .سَرِ هر چیز کوچکی دعوا راه میانداخت .به خاطر همهین ههم
خیلی زود همۀ دوستانش را از دست داد .کینههای زودگهذر روی نقهدهایش ههم تهأثیر
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گذاشته بود ،طوری که گاهی حکم فحش نامه را داشتند .آشهنا شهدنش بها هالهه و بیهد
قضیۀ نامزدیشان ،تنها چیزی بود که باع شد کمی سَرِ عقل بیاید» (همان8 :ه.)9
«هاله بر و روی آن چنانی نداشت ،ولی از آن دخترهایی بود که همهجوره بهرای طهرف
مایه می گذارند .ما در خالل این مدت ،گاه و بیگهاه همهدی ر را مهیدیهدیم .یها آنهها
میآمدند پیش من ،یا من میرفتم سراغشان .قهرار ههم بهود بههزودی جشهن عروسهی
ب یرند و من از این بابت خوشحال بودم .هاله تنها کسی بود که مهیتوانسهت بههرام را
جمعوجور کند» (همان.)9 :
*****

«گاهی هم فکر میکنم تقصیر من است که گذاشتم آن روز برود سراغش .الاقل مهن
نباید میرفتم ،ولی بید با خودم میگویم :آخرش چه؟!» (همان.)99 :
9ه .9دیالوگیسم بیرونی

یک متن ضمن اشتمال بر عناصر گفت ویی درونمتنی ،یینی دیالوگ ،میتوانهد از عناصهر
گفت ویی بیرونی نیز بهره ببرد .یکی از این عوامل بیرونی گفت ویی ،ارتباطی است که متن
با شرایط زمانی و مکانی وقت خود برقرار میکند؛ یینی شخصیتهای داستان به گونههای
خلق شدهاند که ما از طریق کنش آنان میتوانیم به اوضاع و احهوال جامیهه پهی ببهریم و
داستان با شرایط موجود در جامیۀ خود در گفت وست و با آن همخوانی دارد.
در رمان نفرینشدگان ،شخصیتها صدای قشرهای مختلف اجتماع میشوند و تا حهد
زیادی بازتابدهندۀ وضییت اجتماعی این اقشار هستند .نویسندۀ داستان دغدغه دارد کهه
توجه خود را در آفرینش اثر ،فقط به فرم و ساخت میطوف نمیکند ،بلکه تالش مهیکنهد
اثرش منیک کنندۀ اوضاع بیرونی و صدای جامیه باشد .رمهان نفهرینشهدگان ،داسهتانی
کامالً گفت ومند با شرایط بیرونی و اجتماعی است .مسائلی چون بیکاری ،اعتیاد زنان ،آزار
و اذیت زنان ،ازدواج و طال که از میضالت اصلی اجتماع به شمار میآیند ،از موضوعات
محوری داستان هستند که هر کدام از شخصیتهای داستان به نوعی بها ایهن مشهکالت
درگیرند .بهزاد ،شخصیت اصلی داستان ،فردی تحصیلکرده اسهت کهه بهه دلیهل اوضهاع
نامساعد شولی ،در جستجوی شول مناس ناکام میماند و ناامیدی بهر او غلبهه مهیکنهد.
هاله ،زنی است که در دام اعتیاد گرفتار میشود و بید از آگاه شدن نهامزدش از اعتیهاد او،
تصمیم میگیرد از او جدا شود .رؤیا و بهرام از شخصیتهای اصلی داستان هستند که هر
دو بید از ازدواج ،کارشان به جدایی کشیدهاست .نویسنده عالوه بر طهرح ایهن مسهائل در
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داستان ،در میان گفت وی شخصیتها نیز سیی در بهه تصهویر کشهیدن وضهییت کنهونی
جامیهاش دارد.
9ه9ه .9طال و مشکالت زنان
«اینها که ظاهراً خیلی همدی ه رو دوست دارن.
آره ،ظاهراً ،ولی اصالً اینطور نیست .شاهرخ آدم گَندییه ،بهزاد.
شیشه نوشابه را برداشت .تازه داشت یخهاش آب مهیشهد .گفتم:چهرا گفتهی آدم
گندییه؟!
برای اینکه دستِ بزن داره.
واقیاً؟!
تو همین مدت ،یه بار جلو من با ل د زد تو شکمش!
چشمهایش خی ِ اشک شده بود .خواهر کوچولوی من هیچی ن فت .دلم خیلهی
براش میسوزه» (همان.)921 :
*****
«گفت وقتی مست میکرده ،لهجهاش التی میشده .این عین جملهاش بهود.
حتّی چند بار هم کتککاری سفتی میکنند.
خوب!
هیچی ،سه سال آزگار با تموم کثافتکاریههاش سهوختم و سهاختم .گفهت:
آشوال ،ظرفیت پولدار شدن را نداشت .حتّی دی ه نریمان حاضر نبود باهاش کنار
بیاد.
گفت :یک سال پیش جدا میشوند و او توی رستورانی که صهاحبش ایرانهی
بوده ،کار میگیرد و آخر هفتهها هم توی همان خانهۀ سهالمندان کهار مهیکنهد»
(همان.)49 :
9ه9ه .2بیکاری

«بید دیدم کشویی را پیش کشید ،ور کاغذی درآورد و گذاشت جلو من:
ه اینو بخونین.
ه چی هست؟!
ه بخشنامهاَس .تازه اومده.
از رؤسای دانشکدهها خواسته بودند برای تدری  ،فقهط افهرادی را اسهتخدام
کنند که مدرک دکتری دارند .بخشنامه را گذاشتم کنهار دسهتش .هنهوز سهرش
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پایین بود و داشت روی کاغذی چیزی مینوشت .گفتم :من االن نزدیک یهسهاله
که فرمو پُر کردم.
عینکش را برداشت و به من ن اه کرد :با این بخشنامه ،خیلهی از اسهتادهای
قبلی هم دچار مشکل میشن .گفت :البته حاال یه مقدار سخت میگیرن ،ولی مها
به هر حال تو فکر شما هستیم ،بهخصهوص کهه از دانشهجوهای خهوب مها ههم
بودین.
ه روزی دو سه ساعت به من بدین کافیه.
ه انشاءاهللا جور میشه.
ه میخواست برایم چای خبر کند .گفتم :نمیخورم.
ه گفتم :باید بروم .گفت :خودشان ،هر وقت الزم بود ،تلفن مهیکننهد و مهن
باید یک مدت دندان روی ج ر ب ذارم و از این حرفها .باز سهرش را خهم کهرد
روی کاغذ .بار دوم یا شاید هم سومی بود که این حرف را میزد ،ولی من گوشم
به این حرفها بدهکار نبود .به محض اینکه آدم از جلو چشمشان کنهار مهیرود،
همه چیز را فراموش میکنند .باید پاپیچشان میشدم .پا شدم ،خداحافظی کردم و
آمدم بیرون .تا سَرِ خیابان را پیاده رفتم .از کیوسک تلفنی به همان شمارۀ آگههی
روزنامه تلفن زدم .مؤسسۀ زبان بود و دنبال استخدام فو لیسان های زبانههای
ان لیسی ،فرانسه و آلمانی بودن .گفتم مدرکم چیست و میتوانم ان لیسهی درس
بدهم .گفتم که چند جای دی هر ههم خصوصهی زبهان درس مهیدههم» (همهان:
98ه.)94
*****
«کارهایم را طوری تنظیم کرده بودم که شنبۀ هفتۀ بید کالسهایم تمام بشود و دی هر
عمالً تا مهر بیکار بودم .البته سسرده بودم برایم شاگرد دستوپا کنند .نمیخواستم تمهام
تابستان را بیکار باشم .با این همه ،بیید میدانستم جور بشود .تازه میلوم نبود همان مهر
هم بتوانند برایم شاگرد پیدا کنند ،جه برسد به تابستان» (همان.)928 :
*****
«بید از شام ،تلویزیون را خاموش کردم و وقتهی یهادم افتهاد کهه بهاز بایهد بهروم سهراغ
آگهیهای استخدام و چشمم بیفتد به آن همه آگهی منشی خانم و بازاریهاب مجهرب و
هزار کوفت و زهرمار دی ر ،حالم بد شد» (همان99 :ه.)92
9ه9ه .9اعتیاد
«هاله کیفش را گذاشت روی زانویش و مهرد نشسهت کنهارش .داشهتند حهرف مهیزدنهد .مهرد
هرازگاهی به اطراف ن اه میکرد .بید خَم شد ،پاچۀ شلوارش را زد باال .از توی جورابش چیهزی
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درآورد و باز به اطراف ن اه کرد .دستش را فروکرد توی کیف هاله .هاله هم چیزی به مهرد داد
که نفهمیدم چیست» (همان.)98 :

*****
«ه به بهرام هم گفتی.
ه دی ه چیزی نیست که براش ن فتهه باشهم .حتّهی بِهِهش گفهتم بها مهنهاز
روبهروش میکنم.
ه مهناز کیه؟!
ه همون دختری که باهاش بودم .میتاده.
ه از قیافهاَش میلوم بود.
ه خیلی وقت بود ندیده بودمش ،از همون وقتها .اون یارو رو هم همینطور.
ه همون که بهتون مواد داد؟!» (همان.)12 :
9ه .8شخصیتپردازی

«از دیدگاه باختین ،رمان کیفیتی دارد که در آن ،مؤلف آرمانهای خهود را بهه خواننهده یها
شخصیتها تحمیل نمیکند ،بلکه ایدئولوژی او یکی از ایدئولوژیهای مطرح شهدهاسهت»
(غالمحسینزاده.)98 :9982 ،
«افکار هر شخصیت ،شبکهای از گفتهها ،متنها و مصوبات فرهن ی را تشکیل مهیدههد»
(گراهام.)8 :9984 ،
«گفتمان تحکمآمیز نزد باختین ،باری ارزشهی ،سیاسهی و منفهی دارد و بهه نحهوی بهه
مواجهه و مبارزۀ باختین به فضای استالینیستی برمی گردد که در طهی آن ،بهاختین ههر
گونه تک آوایی و قدرت مطلق را نفی میکند و قائل به چندصدایی و فضای آگاه بهرای
تمام صداها میشود» (همان.)92 :

در رمان نفرینشدگان ،شخصیتها بهگونهای خلقشدهاند که هیچ گونه شباهت فکری
به یکدی ر ندارند .البته وجه اشتراک آنان ،تجربههای تلخ و شکستهای پیدرپی عاطفی،
کاری ،علمی و ...است ،اما نوع ن اه آنان به زندگی و مسائل ،بها یکهدی ر بسهیار متفهاوت
است .همین امر ،موج شکلگیری گفتمانهای متفاوتی در رمان شدهاست.
9ه8ه .9بهزاد
او فردی آرام ،صبور و دموکرات است .برای عقاید دی ران ارزش قائل است .او با دوستش
بهرام زندگی مهیکنهد و بها توجهه بهه تمهام اخهتالف نظرههایی کهه بها ههم دارنهد و در
گفت وهایشان بهخوبی مشهود است ،روابط دوستانهای با یکدی ر دارند .با تمام تندیهایی
که در رفتار و گفتار بهرام دیده میشود ،یا در بیشتر مواقیی که از کوره درمهیرود ،بههزاد
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همواره با گفتارش سیی در آرام کردن اوضاع دارد .زمانی کهه نهامزد بههزاد (رؤیها) بیهد از
سالهای زیاد ،از آلمان به ایران بازمیگردد و او خبر ازدواج و جدایی او را میشنود .بهه او
مجال سخن گفتن میدهد و بید از شنیدن حرفهای رؤیا ،تصمیم میگیرد به او فرصهتی
دوباره بدهد که یکی از مصدا های آزاداندیشی اوست:
«از ساختمان بیرون رفتیم .توی خیابان گفتم :نباید صداتونو هم بلند میکردین.
ه دیدی که! تقصیر خودش بود .همهش میخواد رئی بازی دربیاره!
ه اون که اولش چیزی ن فت.
ه کاری به حاال نداره ،بهزاد .دو سه ماهه که هر دفیه یه متلک بِهِم میگه .دی ه
از دستش خسته شده بودم.
ه ولی نباید داد میزدین.
ه دی ه نمیخواستم کوتاه بیام .یه جایی باید جلوش وامیسادم.
ه ولی نه جلوی هراتی!
ه گور بابای هراتی!
با ان شت به بقالی آن طرف خیابان اشاره کردم:
ه بیا بریم یه نوشابه بخوریم.
ه نه ،من میرَم ،بهزاد.
ه میخوای بریم باال؟
ه نه.
ه هرچی باشه ،رفیقین.
ه بره گم شه!
کنار خیابان منتظر تاکسی ایستاد:
ه تو برگرد باال.
ه بیا با هم بریم.
ه من دی ه هیچ کاری باهاش ندارم» (همان88 :ه.)89

9ه8ه .2بهرام
بهرام نزدیکترین دوست بهزاد و در عین حال ،نقطۀ مقابل او در داستان است .گلشهیری
با قرار دادن این دو شخصیت در مقابل هم ،دو گفتمان متفاوت میآفریند .بهرام بهرخالف
بهزاد ،فردی برون را ،شتاب زده ،مأیوس و پریشان است .رابطهۀ او بها زنهها در محهدودۀ
منافع شخصیاش شکل میگیرد و به پایان مهیرسهد ،نهه بهر اسهاس ارتبهاط عهاطفی و
احساسی ،درست برخالف بهزاد که پ از سالها نسبت به رؤیا همچنان احسهاس تیههد
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می کند .وجود این اختالفات اساسی میان بهزاد و دی ر شخصهیتههای داسهتان ،موجه
شدهاست تا رمانی کامالً چندصدایی شکل ب یرد:
«ه تو توش فحش دیدی؟
سرم را به نشان نفی تکان دادم .بهرام گفت :میخواسهتی دی هه فحهش خهوار و
مادر بدی؟!
جهان یر گفت :فحشهاشو نشونم بده!
بهرام گفت :تموم این فیلمها جایزه گرفته.
ه من ن فتم بده .حرف من چیز دی هس» (همان.)82 :
«بهرام رو کرد به من :تا حاال تو عمرش دوتا رمان نخونده ،اینقهدر گنهدهگهوزی
میکنه!
اونقدر خوندهم که بفهمم چه کاری آشواله .فهمیدی؟!
گفتم :صداتو نبر باال .اینجا که شهر هِرت نیست .اَگه گذاشتم مقالَهت چاپ بشه،
هیچیَم درست نیست» (همان82 :ه.)81
«بهرام گفت :از اتا من گورتو گم کن بیرون!
ه نمیرم .میخوای چهکار کنی؟!
بهرام به من گفت :ببرش بیرون» (همان.)81 :

9ه8ه .9رؤیا
شخصیت زن داستان که سالها خارج از ایران زندگی کردهاست و اکنون بید از سالها ،با
تجربۀ تلخ جدایی به ایران بازگشته ،رؤیاست .گفتمان او به دو دسته تقسیم میشود که در
تهران بسیار ناامیدکننده و یأسآور است ،اما در مهدت کوتهاهی کهه در اصهفهان بهه سهر
میبرد  ،شاهد گفتمان جدیدی از او هستیم که بیهد از برقهراری ارتبهاط بها بههزاد ،دوبهاره
سرزنده و شاداب میشود:
«گفت :من خیلی چا شدهم؟!
ه نه.
ه چرا ،زشت شدهم.
ه فقط موهاتو کوتاه کردی.
ه یه خرده به نظرت چا نشدم؟!
ه زیاد فرقی نکردی.
ه یادته همیشه میگفتی دور کمرم اندازۀ بازوته؟!
به نظرم کمی چا شده بود ،ولی نه آنقدرها که میگفت.
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ه گفتم که ،زیاد فرقی نکردی.
ه تو همیشه از آدم تیریف میکنی» (همان88 :ه.)84
*****

«ساکت بود .من هم دی ر چیزی ن فتم .سَرِ کوچه که رسیدیم ،گفت :من نیومدم
سراغت که باهام ازدواج کنی .دستهایش را فروکرد توی جی هایش:
ه ما دی ه هیچوقت مثل اون روزها نمیشیم» (همان.)19 :
«نمیخوای پاشی تنبل؟!
ه کی اومدی بیرون؟!
ه واقیاً که! صبحانه خوردی؟
ه آره ،تو که حموم بودی ،رفتن پایین.
ه صبح هاله تلفن کرد.
ه خوب؟!
ه ساعت یازده قرار گذاشتیم .قراره بریم با هم یه چیزهایی بخریم.
ه چی؟!
ه بید خودت میفهمی .نمیخوای دوش ب یری؟!
گفتم :چرا.
پا شد ،ل تخت نشست .لبۀ حوله را داد پشهت گهوشههایش .شهبیه دخترههای
چهارده پانزده ساله شده بود.
ه نمیخوای اَزَم بسرسی چرا اینقدر سَرِ حالم؟!
ه چی شده؟!
ه باید حدس بزنی.
ه آخه ،من چه میدونم.
ه یه چیزی ب و» (همان.)299 :

9ه8ه .8هاله
هاله ،نامزد بهزاد و زنی میتاد است .گفتار او مانند بیشتر زنان میتاد ،تهرحمبران یهز اسهت.
شاید به دلیل کمبودها و حقارتی که عمیقاً این قشر از زنان در جامیه با آن مواجه هستند.
در واقع ،آنان خود را افرادی رقتان یز و بیچاره مییابند .این احساس تا حهدی زیهادی از
تیامل با دی ران در آنان ناشی میشود:
«میشه یکی از اون سی ارهاتو بکشم؟
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پاکت سی ار را گرفتم جلوش .یکی برداشت .وقتی برایش کبریت میزدم ،گفهتم:
تا حاال ندیده بودم سی ار بکشی!
ه کسی که میتاده ،سی ار هم میکشه.
ه من کِی گفتم تو میتادی؟!
ه دست بردار بهزاد .ن اههاتو که نمیتونی مخفی کنی.
ه کدوم ن اهها ،هاله؟!» (همان.)999 :
*****

«بینیاش را باال کشید .گفتم :بیضی وقتها زمان خیلی چیزها رو عوض میکنه.
ه دی ه هیچی عوض نمیشه .بهرام دی ه هی وقت با من مثل سابق نمیشه.
ه از کجا اِنقدر مطمئنی؟!
ه مطمئنم .باز لحظهای سکوت کرد .بید گفت :خودِ تو اَگه میفهمیهدی نهامزدت
میتاده ،وِلِش نمیکردی؟!
ه حرفی نزدم.
ه ولش نمیکردی ،بهزاد؟!
ه نمیدونم.
ه هر ک بود ،وِلِش میکرد .اصالً من چرا باید توقعِ اَلَکی داشته باشهم» (همهان:
12ه.)11

9ه .4کرونوتوپ
نقش کرونوتوپ /ظرف زمهانه مکهان ( )Chronotopeو یها مکهان زمانمنهد در مفههوم
واقعگرایی باختین این است که پیوندی واقیی و انفکاکناپذیر بین زمان و مکان را ایجاب
میکند؛ جایی که حوادث در نظام فرهن یه ارزشی خاص رخ میدهنهد .در کتهاب تخیهل
مکالمهای باختین ،او:
«نزدیکی و پیوست ی تن اتنگ زمانیه مکانی که به طور هنرمندانهای در ادبیهات بیهان
شدهاند ،تیریف میکند و . ...این درهمتنیدگی با رابطۀ همبستۀ درونی در نظهر بهاختین،
مکانتی بسیار عظیم دارد که به منزلهۀ شهرط الزم بهرای رمهانههای چندصهدای ی یها
چندآوایی است .عناصر تکآوایی یها تهکصهدای ی نسهبت بهه کرونوتهوپههای رمهان
چندصدایی /آوایی بی انه هستند و هیچ سنخیتی با آنها ندارند .اما متون پُلیفونیک یها
چندصدایی ،همواره شخصی (قهرمان) را در یک لحظهۀ بحرانهی و یها در نقطهۀ عطهف
بیپایان و بینهایتِ روحش به نمایش میگذارند که در آسهتانۀ تصهمیم نههایی اسهت»
(غالمحسینزاده و غالمسور948 :9981 ،ه.)944
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بازگشت «رؤیا» از آلمان و دیدار دوبارۀ او با بهزاد ،با سفر آن دو به اصفهان ههمزمهان
میشود .سفر به اصفهان موج نزدیکی بیشتر بهزاد و رؤیا به هم میشود ،در حهالی کهه
قبل از سفر و بید از سفر ،زمانی که هر دو در تهران به سر میبردند ،شاهد رابطهای سرد و
تاریک از دو طرف هستیم .این اصفهان است که با تمام زیبایی و شهکوهی کهه در خهود
نهفته دارد ،موج نزدیکی مجدد این دو شخصیت به هم و گهرم شهدن ارتبهاط آنهان در
حساسترین زمان زندگیشان با یکدی ر میشود .رؤیا و بهزاد زمانی که در اصفهان به سر
میبرند ،در خیابانهایش پیادهروی میکنند ،به پُل خواجو میرونهد ،در دروازهشهیراز قهدم
میزنند و به بازار اصفهان میروند و رؤیا پیراهنی را برای بهرام به عنوان هدیه میگیهرد.
نویسنده بهخوبی و با ظرافت زیادی بستر مکانی ،یینی زیباییها و جاذبههای شهر اصفهان
را توصیف میکند:
«با یاسمین خداحافظی کردیم و آمدیم بیرون .هوا خنک بود و باد مالیمی میآمد .مها از
پارک کنار رودخانه به طرف سیوسه پُل حرکت کردیم .آب به نظرم کمی پایین بهود و
جزیرههای کوچکی جابهجای رودخانه سَر از آب درآورده بودند .بید انداختیم روی پُهل و
از میان جمییت زیادی که آنجا در رفتوآمد بودند ،تا میدان انقالب رفتیم و بید از کنهار
پیادهرو تا پُل خواجو را قدم زدیم و برگشتیم» (گلشیری.)984 :9999 ،

سس از طر گفت وهای رؤیا و بهزاد ،زمانی که در اصفهان به سر مهیبرنهد ،نشهان
می دهد تا چه اندازه بودن در این شهر ،موج نزدیکی آن دو شدهاست .اصفهان ،مکهانی
است که همزمان با بازگشت رؤیها از آلمهان ،بهرای سهفر انتخهاب مهیشهود و درسهت در
بحرانیترین زمان ،رابطۀ این دو فرد ،آنها را به هم نزدیک میکند و دوباره مانند گذشته
فرصتی برای داشتن رابطهای دوستانه و عاشقانه را برای آن دو فراهم مینماید ،اما زمانی
که سفر به پایان میرسد و رؤیا و بهزاد دوباره به تهران بازمیگردنهد ،مجهدداً تیرگهی بهر
روابط آنان حاکم میشود .هن امیکه رؤیا و بهزاد در اصفهان به سر مهیبرنهد ،بهه گفتهۀ
خودشان ،تا حدی خود را به یکدی ر نزدیک میبینند که به گمانشان به زن و شهوهرهای
واقیی میمانند ،اما بید از اتمام زمان سفر و بازگشت به تهران ،رابطهۀ عاشهقانۀ آن دو بهه
سردی میگراید و با توجه به پیشنهاد ازدواج بهزاد به رؤیا ،او تصهمیم مهیگیهرد ایهران را
ترک کند و دوباره به آلمان بازگردد و از بهزاد جدا شود:
«اَگه حالش خوب بود ،میزنیم بیرون ،یه گشتی تو شهر میزنیم.
ه چهلستون هم میرین؟
ه آره.
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ه پُل خواجو چی؟
ه ممکنه بریم.
ه بدون من دلت میآد بری این جاها؟
ه نه ،چون وقتی میرَم اون جاها ،همش یاد تو میافتم.
تو چشمهاش اشک جمع شده بود .دراز کشید روی تخت.
ه می دونی دارم به چی فکر میکنم؟
ه به چی؟
ه به اینکه ما عین زن و شوهرها شیم.
ه م ه نیستیم؟
ه چرا ،از اونها هم زن و شوهرتری.
کنارش دراز کشیدم .گفتم :میدونی فقط چی کم داریم؟
ه چی؟!
ه یه جشن کوچیک» (همان219 :ه.)212

در پایان ،با بازگشت رؤیا به تهران ،دوباره گرمی رابطۀ آن دو به سردی میگراید و به
حالت قبل بازمیگردد:
«اومدهم اَزَت خواست اری کنم.
داشت ظرف شکالت را روی میز میچرخاند .گفت :مهن نمهیخهوام ازدواج کهنم
بهزاد.
سرش را بلند کرد .زُل زد توی چشمهایم .گفتم :چرا رؤیا؟!
چیزی ن فت.
ه تو اصفهانکه یه چیز دی ه میگفتی.
ه من هیچی ن فتم.
ه چرا ،همه چی یادت رفته!
ه هیچی یادم نرفته .من دی ه نمیخوام ازدواج کنم.
از روی مبل پا شدم ،رفتم کنار پنجره .گفتم :چرا رؤیا؟!
ه نه با تو باشه .دی ه اصالً هیچ وقت نمیخهوام ازدواج کهنم .مهیخهوام برگهردم
آلمان» (همان.)924 :
9ه .2کارناوال

کارناوال از کلیدیترین مفاهیمی است که باختین مطرح میکند .منظور از کارنهاوال نهوع
خاصی از گفتوگو است که بر مدار مردم عادی شکل میگیرد و پیش میرود .این گفت-
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وگو قدرت مسلط حاکم را به چالش میکشد و از این طریق موج کاهش تسهلط قهدرت
تکصدایی در جامیه میشود« .باختین برای نخستین بار مفهوم کارناوال را در کتاب رابلهه
و جهان او مطرح کرد .در این کارناوال ،احمقها در نقهش خردمنهدان ظهاهر مهیشهوند»
(مقدادی .)999 :9918 ،در واقع:
«یکی از نظریات برجسته و مطهرح میخائیهل بهاختین اسهت ...او صهاح نظریههههای
برجستهای در ادبیات ،همچون کارناوالگرایی و گفت ومندی است که یک اندیشۀ مههم
و محوری ،آنها را به هم مرتبط میسازد و آن عنصر مهم چندصهدایی و چنهدآوایی در
آنهاست» (دانش ر914 :9994 ،ه.)912

ضیافت و نقاب ،دو مشخصۀ کارناوال هستند .افراد بانقاب میتوانند برای مدتی هویت
و موقییت خود را در دنیای واقیی دگرگون کنند (ر.ک؛ یزدی و براهیمی .)42 :9999 ،از ابتدای
داستان ،تورج در پی تدارک یک میهمانی است ،تا رامین ارژنگ ،استاد دانشه اهش را بهه
همراه «ماهرخ» (همسرش) به این ضیافت بکشاند و سهرانجام نیهز موفهق مهیشهود .او از
ابتدای میهمانی تا اواخر داستان با نقاب دوستانهای که به چهره میزند ،به رامین نزدیهک
میشود و وانمود میکند گذشتهها را از یاد بردهاست ،اما در پایهان داسهتان ،ایهن نقهاب از
چهرهاش برداشته میشود و نیّت شوم او آشکار میگردد:
«باور کنین بِهِتون خوش میگذره .فردا صبح هم میزنیم بیرون ،میریم طرف کهوههها.
میبرمتون یه جاهایی که نتونین اَزَشون دل بکنین؛ جاهای خیلی قشنگ .صبحانهمونهو
هم همون جا میخوریم .هر وقت هم خواستین ،برتون میگردونم تهران .ولی مطمهئن
باشید ،وقتی اومدین ،دی ه دلتون نمیخواد برگردین» (گلشیری.)88 :9991 ،
*****
«هر وقت هم خواستین ،برتون میگردونم .باور کنین خیلی بِهِمون خوش میگذره .شام
درست میکنیم ،میریم میشینیم رو اون صندلیهای خوش ل کنار استخر و تها صهبح
مزخرف میگیم» (همان.)89 :
*****

«میدونی همون وقت که تو اتوبان دیدمت ،یه لحظه بهه خهودم چهی گفهتم؟! گفهتم:
همین جا میتونم تالفی همه چی رو درآرم .هیچ خری هم نمیفهمید!» (همان.)928 :
*****
«برگشتم طرف ماهرخ گفتم :بیا بریم .خودمم دی ه اینجا نمیمونم .اصالً نمیدونم چرا
پامو گذاشتم تو این خرابشده» (همان.)924 :
9ه .1پایانِ باز
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در پایان باز انتهای داستان مبهم است و خواننده با داستانی مواجه است که نیمهکاره رهاشده و مخاط
بهدرستی نمیداند که داستان چ ونه به پایان میرسد .در اینگونه داستانها درنهایت این مخاط است
که پایان داستان را انتخاب میکند .درواقع نویسنده با یک پایان باز و مبهم انتهای داستان را با مخاط
به اشتراک میگذارد.
«مراد از این مفهوم ،تفطن به این دقیقه است که وقتی خواننده آخرین صفحۀ داستان را
از نظر میگذراند ،ماجرا را پایان یافته میان ارد و دی ر نه امر ناگفتهای را انتظار میبرد
و نه ابهام یا تردیدی برای آنچه گفته شده ،احساس میکند و ...نقش خواننهده را بهرای
تولید مینا فرومیکاهد و در حد "مصرفگرای مینا" تقلیهل و تنهزل مهیدههد» (خواجهه
نوکنده.)91 :9998 ،

رمان مهمانی تلخ پایانی باز دارد .عالوه بر اینکه مشخص نمیشود تورج در چه وضیی
قرار میگیرد .بید از اتفاقاتی که در باغ برای رامین و ماهرخ میافتد و از رازهای شخصهی
رامین نزد ماهرخ پرده برداشته میشود ،آنان نیز در وضییت مبهمی قهرار مهیگیرنهد ،امها
نویسنده اطالعاتی از تصمیم ماهرخ برای آینده به مخاط نمیدهد و بها ایهن پهاراگراف،
داستان را به پایان میبرد:
«زنم نشسته بود کنار پنجره و زُل زده بود به بیرون .دستم را دراز کردم طرفش .دستش
را گذاشته بود روی زانویش .گرفتم .کف دستش چند جا زخهم شهده بهود و خهون روی
آنها ماسیده بود .حتماً همان وقت که خورده بود زمین ،این طور شده بود .دست کهردم
توی جیبم .داشتم دنبال دستمالی میگشهتم کهه دسهتش را از دسهتم بیهرون کشهید و
دست یرۀ در را گرفت .زُل زده بود به جایی توی بیابان» (گلشیری.)982 :9991 ،

داستان «افسون عابدی» نیز مسئلهای است که تا پایان بدون حل شدن باقی میمانهد.
بید از باز شدن دَرِ صندو و نبودنِ جسد افسون در آن ،نویسنده دی هر حرفهی از افسهون
عابدی و اینکه به چه سرنوشتی دچار شده بود ،به میان نمیآورد:
«پایین پلکان ایستادم و زُل زدم به ماهرخ که سرش را خَم کرده بود و خیره شده بود به
چیزی توی صندو  .آهسته جلو رفتم .آن وقت پشت سرش ایستادم و از باالی شانهاش
درون صندو را ن اه کردم .چیزی جز چند تکه لباس که روی هم تا شده بود ،به چشم
نمیخورد .ماهرخ عین مجسمه همان جا ایستاده بود .از جایش تکان نمیخورد» (همهان:
.)989

این راز هم که آیا تورج واقیاً نامزدی به نام شیرین دارد یا خیر ،تا پایان داستان مهبهم
میماند .این ناتمامیها پایان بازِ داستان را موج شدهاست که خود سب افزایش تیلیق و
برداشتهای متفاوت افراد از داستان میشود و از یک قضاوت قطیی جلوگیری میکند.
9ه .8نقیضه
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در نقیضه نویسنده نوعی ال وی دوگانه و متضاد را به کار میبندد .شخصیتهای متناقض
داستان برخالف اعتقادات نویسنده فکر میکنند ،حرف میزنند و رفتار میکننهد کهه ایهن
مخالفت و تضاد خاصیت چندصدایی داستان را تقویت میکند« .نقیضه هم میتواند شامل
به طنز گرفتن قانونها و سبکهای گذشته باشد و هم شهامل مهواردی کهه قهول راوی/
نویسنده با قول شخصیتها در تضاد باشد» (ادراکی« .)929 :9999 ،اگرچهه زبهانی کهه ارائهه
شده ،استوارتر و آشکارتر است ،اما در پ زمینۀ آن ،زبهانی نهفتهه کهه سهاحتی دوگانهه و
دوصدا به نقیضه بخشیدهاست؛ بهه عبهارتی دی هر ،نقیضهه ،عرصهه و جوالن هاه اضهداد و
تناقضها است» (رضی و بتالب اکبرآبادی29 :9989 ،؛ به نقل از.)Lodge, 2000: 130 :
رامین به عنوان یک فرد تحصیلکرده ،خطاها و لوزشهای کالمی و رفتهاری زیهادی
دارد  .مسلماً خلق چنین شخصیتی که ال وی رفتاری ثابتی ندارد و در مواجهه با مشکالت
پرخاش ر و انیطافناپذیر است ،در حالی که گمان میبرد رفتار درست و طبییی دارد ،کامالً
در تناقض با عقاید و افکار نویسنده است .اما گلشیری عامداً با خلق چنین شخصهیتی ،بهه
مخاط میفهماند سواد ،علم و موقییت شولی افراد به ههیچ عنهوان مییهار خهوبی بهرای
سنجش اخال و شیور اجتماعی یک فرد نیست و برای اثبات آن به مخاطه  ،شخصهیت
تورج را میآفریند که دقیقاً مقابل رامین قرار میگیرد و با ایجاد موقییتهای چالشبران یز،
رامین را مجبور به ایجاد واکنش میکند و از این طریهق ،موجه تقویهت چنهدآوایی اثهر
میشود:
«گفتم :من نمیخواستم ناراحتت کنم .واقیاً دارم میگم .خودم هم بید از اون حرفهها
ناراحت شده بودم .نمیدونم چه مرگم شده بود .خودت که یادته سَرِ کهالس چهه اخهال
گندی داشتم» (گلشیری.)998 :9991 ،
*****

«زنم گفت :کجا رفت رامین؟ گفتم :خُل شده کثافت!
صدای پایش را میشنیدیم که داشت از راهپله پایین میرفهت .گفهت :بهرای
چی منو آوردی اینجا؟!
آهسته گفتم :داره مزخرف میگه.
اَگه واقیاً طرفو کشته باشه ،چی؟! میفهمی دارم چی مهیگهم؟! اَگهه کشهته
باشدش چی؟!
تو چشمهایش اشک جمع شده بود .گفتم :داره مزخرف میگه ،ماهرخ.
برای چی منو آوردی اینجا؟
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داد زدم :داره مزخرف میگه» (همان.)929 :

*****
«شنیدم داشت دربارۀ اون دختره حرف میزد.
ه کدوم دختره؟
ه دست بردار ماهرخ! خودم شهنیدم داشهت قضهیۀ اون دختهره رو بهرات تیریهف
میکرد.
ه آره ،تیریف کرد .همون که محکم خوابونده بهودی تهو گوشهش .بهادبزن را وِل
کردم زمین .گفتم :حاال که یه چیزی رو شنیدی ،باید درست بشنوی .باید بفهمی
که اون آشوال حقش بود .باید از دانش اه مینداختنش بیرون .میدونی چهیکهار
کرده بود؟!
ه سَرِ کالست گنجشک وِل کرده بود.
ه آره ،سَرِ کالسم گنجشهک وِ ل کهرده بهود .کهدوم االغهی یهه همچهین کهاری
میکنه؟! من داشتم حنجرهمو پاره میکردم ،اونوقت اون آشوال دنبال ایهن بهود
که گنجشکشو وِل کنه و بیدش با اون رفیقهای لجهنش ،تههِ کهالس ،هِرهِهر و
کِرکِر کنن.
ه گفت :اینها رو باد بزن!
ه شروع کرد به پشتورو کردن سیخها .وقتی بادبزن را برداشهتم ،آهسهته گفهت:
هیچ وقت برام ن فته بودی!
ه حاال که فهمیدی» (همان.)98 :
*****

«گفتم :تو جُربزۀ همین کار رو هم نداری .آشوالی ،فهمیدی؟ همون وقهتش همهه
حالشون اَزَت به هم میخورد .بیید میدونم یکی تو این دنیا باشه کهه از ریختهت
خوشش بیاد» (همان.)924 :
*****
«گفتم :یه چیزی رو میدونی؟
ه چی رو؟
ه موهایش را با هر دو دست باال زد .گفتم :تموم اون بهدبختیههایی کهه سهرت
اومد ،حقت بود .حاال دارم میفهمم .باید هم اخراج میشدی .برای اینکه بهدونی،
خودم هم ترتیبشو دادم .فهمیدی؟! سفت و سخت وایسادم تا از دانش اه اخراجت
کردن!
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ه گفت :میدونم .خودم همه چی رو میدونم.
ه تو هیچی نمیدونی .همۀ حرفات مزخرفه» (همان.)929 :

 .8نتیجه
در رمان نفرینشدگان ،مصدا های گوناگونی مییابیم که داستان را به سمت چندصهدایی
بودن سو دادهاست .برجستهترین عامل گفت ومنهدی ایهن داسهتان ،دیالوگیسهم بیرونهی
است؛ یینی ارتباطی که متن با شرایط زمانی و مکانی جامیۀ خود پیدا میکند و نویسنده از
داستان بستری میسازد برای بازتاب شرایط موجود در جامیهای که در آن به سر میبهرد.
داستان ،شخصیتهای متنوعی دارد که گفت وهای آنها با یکدی ر ،روایت را از یکنواختی
بیرون میآورد .بیش از نیمی از متن رمان ،به گفت وی شخصیتها اختصاص یافتهاسهت.
راوی داستان روایتی کامالً منصفانه دارد که روایت را از راویمحور بهودن دور مهیکنهد و
چندصدایی را در آن تقویت میکند.
از عوامل دی ر گفت ویی در داستان ،میتوان به کرونوتوپ اشاره کهرد .کرونوتهوپهها
پیوستار زمانی /مکانی رویدادهای گوناگون هستند.در رمهان نفهرینشهدگان ،گلشهیری دو
رخداد مهم ،یینی به هم رسیدن و جدایی دو شخصیت اصلی داستان را در دو بستر زمانی
و مکانی متفاوت نشان میدهد که بیان ر جداییناپذیری فضا و مکان است و اینکه این دو
بُید تا چه اندازه میتوانند در رویدادها تأثیرگذار باشند.
رمان مهمانی تلخ ،از نظر تیداد شخصیت نسبت به رمهان نفهرینشهدگان ،محهدودیت
بیشتری دارد ،اما مؤلفههای دی هر مکالمههای در داسهتان ،بسهیار پررنهگ اسهت .از آغهاز
داستان ،شاهد یک میهمانی هستیم که در آن شخصیت اصلی داستان ،نقاب دوستانهای بر
چهره دارد .این دو ویژگی ضیافت و نقاب ،موج کارناوالی شدن داستان میشوند .در کنار
کارناوال ،ویژگیهای دی ری چون نقیضه و پایان باز که حاکی از عدم قطییت همهه چیهز
است ،به داستان سمت و سویی چندصدایی میدهند.

پینوشتها
 .9جدل نهانی ،آن نوع از گفتار است که در آن میتوان حضور دی ری را احساس کرد و در واقع ،گفتاری است که
در پاسخ به سخنان دی ران شکل میگیرد (ر.ک؛ مقدادی و بوبانی.)22 :9982 ،
« .2حالت یا تکنیکی روایی است که روایت شفاهی را بازمینمایانهد» (مقهدادی و بوبهانی22 :9982 ،؛ بهه نقهل از:
.)Hawthorn, 1992: 166
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