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Abstract 

Post-colonialism and the theory of polyphony are closely related in terms of 

analyzing the monophonic discourse of power. While Mikhail Bakhtin considers the 

polyphonic novel as a labyrinthine, colorful world that gives vent to heterogeneous 

voices, postcolonial theorists attempt to investigate aspects and factors of hegemonic 

tyranny and discuss the voice of the marginalized and the disadvantaged people as 

the topic of literary criticism. Cities of Salt by Abdul Rahman Munif (the famous 

Arab novelist), which is a quasi-historical account of the process of the discovery of 

oil in Saudi Arabia and the transformation in the point of view of colonialism (from 

classic to modern), adopts a polyphonic and dialogic narrative in order to offer a 

multifarious image of the middle east during the colonial and the post-colonial 

periods. It sets out to show how the modern colonialist perspective of the United 

States substitutes the classic British one. In theoretical terms, the present study 

expounds upon some of the most central components of Mikhail Bakhtin’s theory of 

polyphony and dialogism so as to apply it to postcolonial studies. In applied terms, 

the writers have attempted, relying on assumptions of Bakhtin’s polyphonic theory –

such as the narrative line, the multiplicity of discourse and the incorporated genres– 

to offer a postcolonial reading of the pentalogy Cities of Salt. Hence, the findings of 

the present article can be divided into two theoretical and applied parts: first, 

dialogism and the polyphonic theory of the novel by Bakhtin can open new horizons 

in the field of postcolonial studies, such as divulging the hegemonic aspects of the 

literary text and, more specifically, the narrative. Second, Abdul Rahman Munif, in 

Cities of Salt, offers various voices and discourses so as to push the dominant 

discourse of tyranny/ colonialism into a dialogic structure and nullify its made-up 

authority through juxtaposing it with other, equally valid, anti-discourses. Third, the 

writer offers incorporated genres adapted from the cultural Arabic-Islamic tradition 

in order to render null and void the oriental discourse of colonialism, which consists 

of robbing the colonized of their identity and ignoring their history and culture in an 

attempt to make them appear as savage barbarians. 
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یۀ چندآوایی باختین مدن الملحگانۀ  خوانش پسااستعماری پنج/ 24 یچۀ نظر  از در

 

 الملح مدن گانۀ پنج پسااستعماری خوانش
یۀ یچۀ نظر  چندآوایی باختین از در

 *کمال باغجری
 استادیار زبان و ادبیات عربی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران

 ه احمدی مالیرییدالل  
 ادبیات عربی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهراناستادیار زبان و 

ین رنجبران  نسر
 فارابی دانشگاه تهران دانشکدگان دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی

 (44تا  23)از ص 
 30/06/1400، تاريخ پذيرش: 04/05/1399تاريخ دريافت: 

 پژوهشی-علمی
 

 چکیده
صدای قدرت، پیوندی نزدیک با  دو نظریۀ پسااستعماری و چندصدایی )پولیفونی( از جهت واکاوی گفتمان تک

 ای برای پژواک و رنگارنگ و عرصه باختین رمان چندصدایی را جهانی هزارتوکه میخائیل  یکدیگر دارند. درحالی
متون  گرِی هژمونیک های سلطه مؤلفه ها و کوشند سویه پردازان پسااستعماری نیز می داند، نظریه آواهای گوناگون می

رو،  پیش اساس، پژوهش بر ایندرحاشیه و فرودست را موضوع نقد ادبی قرار دهند.  را بکاوند و صدای مردماِن  ادبی
شیوۀ روایت، تعدد  های این نظریه، از جملهمؤلفهکوشد بر مفروضات نظریۀ چندصدایی باختین، می یبا اتکا

تاریخی از فرآیند پیدایش  ، که روایتی است شبه)شهرهای نمک( الملحمدن گانۀ پنجدر  را های الحاقیگفتمان و گونه
بکاود و برمبنای آن، خوانشی جزیرۀ عربستان و دگردیسی رویکرد استعمار )از شیوۀ کالسیک به نو(،  نفت در شبه

توان در دو مورد نظری و کاربردی خالصه کرد:  دستاوردهای این مقاله را می پسااستعماری از رمان مزبور ارائه دهد.
گری و  های سلطه دلیل کاربستش در تبیین مؤلفه ای و نظریۀ چندصدایی میخائیل باختین، به منطق مکالمهاول، 

های نوینی در حوزۀ مطالعاتی پسااستعماری بگشاید؛ و دوم، عبدالرحمن  تواند افق صدایِی قدرت مطلقه، می تک
فته از سنت فکری و فرهنگِی رهای الحاقِی برگ گونه های مختلف و ، با ارائۀ آواها و گفتمانالملحمدن گانۀ پنجمنیف در 

ای کرده و مشروعیت برساختۀ آن را با قراردادن  اسالمی، گفتمان مسلط استبداد/استعمار را وارد منطق مکالمه-عربی
 ارز، از کار انداخته است. های هم در کنار پادگفتمان

 

  دایی.چندصمیخائیل باختین، پسااستعماری، نظریۀ ، الملح مدنرحمن منیف، عبدال کلیدی: های هواژ
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 مقدمه .1
هایی برخوردار  میخائیل باختین از مؤلفه گرِی یا منطق مکالمه نظریۀ چندصداییرغم اینکه علی

راهگشا باشد، کمتر  صدایی گری و تک ژمونیک سلطههای ه تواند در واکاوی سویه است که می
باختین منطق پردازان حوزۀ مطالعاتی پسااستعماری بوده است. مورد توجه اندیشمندان و نظریه

شوروی سابق مطرح کرد؛ فضایی  را در فضای استالینیستِی  خود داییچندص گری و نظریۀ مکالمه
کنده از اختناق و خودکامگی و  به باور  شد. صداهای مخالف در نطفه خفه می دایی کهص تکآ

بازتاب این  شورد. دایی میص رنگارنگ است که علیه تک چندآوا شهرفرنگی رماِن  جهاِن ، باختین
در آثار  منیفهای عبدالرحمن منیف مشاهده کرد. توان در رمانجهان چندصدا و متمرد را می

ی گوناگون آن، ها صدایی و سویه خود، همواره به طرح و نقد تک حتی غیرداستانی( )وداستانی 
های  ای درونی دارد که ناظر به رژیم یا سویه ،صدایی این تکاست.  اهتمامی ویژه ورزیده

ماندگی  ها در عقب آن گرانۀ های سرکوب یانه و نقش سیاستخواه و استبدادی خاورم تمامیت
واغتیالمرزوق، شرقالمتوسط) سیاسی و فرهنگی جوامع این منطقه است هنا...األشجار اآلن ؛ و یا (،

های غربی در  گری و رویکرد استعماری و امپریالیستی قدرت سلطه ای بیرونی که ناظر بر سویه
أرضالسوادالملحمدن)برخورد با کشورهای خاورمیانه است  سباقالمسافاتالطویلة، در میان این  .(،

و خواه از  های گوناگون( و گفتمان ها شخصیت)تعدد خواه از لحاظ کمیت  را الملحمدن گانۀ پنجها،  رمان
رد که نمایی از یک رمان چندآوا برشم امتوان آیینۀ تم های پسااستعماری، می رد و مؤلفهرویکلحاظ 

گری  سو، و سلطه  صدایی استبداد سیاسی را از یک ها و آواهای متنوع، تک کوشد با طرح گفتمان می
ها و  رو برآن است تا با تبیین جلوه  ش پیشپژوه به حاشیه براند. استعمار غربی را از سوی دیگر،

این فرضیه را اثبات کند که  ،الملحمدن گانۀ پنجگری در  های چندآوایی و منطق مکالمه سویه
گفتمان مسلط  های الحاقی متنوع، ها و گونه آواها، گفتمانعبدالرحمن منیف در این رمان، با ارائۀ 

؛ رانده و پادگفتمانی نو علیه آن عرضه کرده استاستعماری را با رویکردی پسااستعماری، به حاشیه 
 پاسخ به این دو پرسش بنیادین است: بنابراین، این پژوهش درصدد

گری،  های هژمونیک سلطه تواند در واکاوی سویه نظریۀ چندصدایی میخائیل باختین چگونه می -
 خدمت مطالعات پسااستعماری قرار گیرد؟ در
گفتمان مسلط ، گفتمانی و رواییعبدالرحمن منیف با اتکاء به کدام سازوکارهای  -

ارز صدای قدرت  حاشیه رانده و صدای مردمان فرودست و درحاشیه را هم را به استعمار/استبداد
   قرار داده است؟

معتبر  )مرکز اطالعات و آمار علمی ایران و مجالتبر کاوش نگارندگان در مراجع پژوهشی موثق  بنا
، تاکنون هیچ پژوهش مستقلی دربارۀ پیوند نظریۀ چندصدایی میخائیل باختین با داخلی و خارجی(

با این  صورت نگرفته است. الملحمدن گانۀ پنجعات پسااستعماری و نیز نقد پسااستعماری مطال
مادۀ پژوهش های عربی،  ، به دلیل اهمیت و جایگاه معتبرش در میان رمانالملحمدن گانۀ پنجحال، 



یۀ چندآوایی باختین مدن الملحگانۀ  خوانش پسااستعماری پنج/ 26 یچۀ نظر  از در

سم چون رئالیسم اجتماعی، رئالی هایی ؤلفهمخلی و خارجی بوده و های دا بسیاری از پژوهش
و غیره در آن موضوع پژوهش قرار گرفته است که بالطبع   یی، ساختار روایی، شخصیتجادو
نیز به رشتۀ  هایی پژوهش با این حال، تاکنون شود. عنوان پیشینۀ این پژوهش تلقی د بهتوان نمی

رو رصد   ارزی را با پژوهش پیش توان نوعی هم ها، می هایی از آن در بخشکه  تحریر درآمده است
 اند از: ها عبارت ترین این پژوهش کرد. مهم

سعیده ، اثر (1398) «عبدالرحمن منیف الملحمدنهای ایدئولوژیکی در رمان  استعارهبررسی»
: در این مقاله، جستارهایزبانی، مجلۀ یوکینژاد و علی نجفی ا صیادیالله  شاهی و روح حسن

را  )التیه(جلد اول رمان  های ایدئولوژیِک  دایک، استعاره نگارندگان با اتکاء به نظریۀ ایدئولوژی ون
با این حال،  اند. سازی تصویر من/دیگری قرار گرفته است، واکاوی کرده خدمت دوگانه که در

های  های گوناگون قرار داده است و نه صرفًا استعاره تمرکز خود را بر گفتمانرو   پژوهش پیش
 ایدئولوژیک.

(: در این کتاب نیز، 2004)صالح ابراهیم ، اثر أزمةالحضارةالعربیةفیأدبعبدالرحمنمنیف
گاه  هیچارد، اما این اشارات د الملحمدن گانۀ پنجهای پسااستعماری  مؤلف اشاراتی پراکنده به سویه

لبًا تحلیلی شود و غا عرضه نمی ، خواه پسااستعماری و خواه چندصدایی،الب یک نظریهدر ق
  از متن ادبی است. عندی شخصی و من

 

یۀ چندآوایی .2  باختین و نظر
ای خود را با بحثی  شناس روس، منطق مکالمه فیلسوف و زبان (1975-1895)میخائیل باختین 

یسی شناس سوئ وسوسور و تمایز این زبانکند. وی با اتکاء به نظریۀ فردینان د شناسی آغاز می زبان
های زبانی از مجرای مقابله و مقایسه،  و همچنین شناخت نشانه( گفتار)و پارول ( )زبانالنگ  بین

شد، و واژگان  ها استناد میبه آن های منظوم( هویژه در گون )به در تفکر سنتی میان واژگان قاموسی، که
در تفکر  شود. به باور وی، باختین است، تفاوت قائل میۀ نظری زنده، که موضوع رمان و مرجع

شناسد و تعبیری که در آن جای گرفته و زبانی که در آن  خود را می)سیاق( سنتی، واژه تنها ذات 
زیرا هر واژه  ؛دیگر ارتباطی خنثی است ۀواژ این اساس، ارتباط یک واژه با ت. براسه شدپدیدار 

کند که در خارج  کند. باختین با رد قاطع چنین برداشتی از زبان، تصریح می معنا میۀ نفسه افاد فی
ز و یا به عبارت دیگر، خارج ا توان برای یک واژه متصور شد؛ میاز ساختار زبانی هیچ معنایی را ن

 .(66: 2002)دراج، ده در مقابل رویمان خواهد بود ساختار زبان تنها مشتی از کلمات برهنه و مر
ذات بهباختین با طرح این دیدگاه که هر واژه الجرم حامل مضمون یا ایدئولوژی است و واژۀ متکی

جایگاه رمان اما  ؛کندریزی میرا پی« ایمنطق مکالمه»اصاًل وجود خارجی ندارد، شالودۀ نظریۀ 
ای از  به باور باختین، رمان چارچوبی است که در آن مجموعه ی کجاست؟ا در این منطق مکالمه

طور که زندگی عادی  به عبارت دیگر، همان ؛کنند ها با یکدیگر مکالمه برقرار می صداها و گفتمان
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نما از زندگی  ای تمام عنوان آیینه ، رمان هم بهیندی است از تعامِل گوینده با شنوندگانشآخود ما فر
طور کلی منافع و مصالح  ای است از برخورد میان نیروها، طبقات و به اجتماعی انسان، خالصه

به باور باختین، فقط حضرت  .(318: 2007)الرویلي و البازعي،  کنند میمختلف که با یکدیگر گفتگو 
ای  توانست از این منطق مکالمه گذاشت، می ای که قدم به جهانی ِبکر و غیرکالمی می آدِم اسطوره

ورود به  فاقد چنین مزیتی است و ناگزیز از )عینی(اما گفتمان انساِن تاریخِی انضمامی  ؛بگریزد
داند و به نظرش  دایی را خاص رمان میاو چندص .(Bakhtin, 1981: 279) محور است  جهانی مکالمه

ای نمایی صداهفرد برای باز به که رمان از قابلیتی منحصر صورتی در ،صدا دارد شعر ماهیتی تک
)رمان رمان  به عبارت دیگر، تنها در گونۀ ؛(24 و 23: 1397)باختین،  متعدد و چندگانه برخوردار است

ها را  صدای آن ،های دیگر سلطه افکنده تواند بر گفتمان نمیاست که هیچ گفتمان مجردی آوا(  چند
 آید؛ چراکه شاعر اساسًا در پی آن ه در شعر معمواًل چنین وضعیتی پیش مینک خاموش کند، حال آ

بار است که بر زبان  که آن واژه برای نخستین گویی ؛ست تا هر واژه را صورتی بدوی و ازلی بخشدا
بسا با کارکردهای  فرد است که چه ه در شعر، جایگاهی یگانه و منحصربهشود. جایگاه واژ رانده می

 ۀباختین در تبیین نظری .(Pechey, 2007: 106) الفی فاحش داشته باشداش، اخت پیشینی و پسینی
وی هرچند برای  .کند های داستایفسکی مقایسه می های تولستوی را با رمان رمان ،چندصدایی خود

نهایتًا دو نوع رمان را از یکدیگر تمییز ای قایل است،  رمان ذات و سیاقی چندصدا و مکالمه
  دهد: می

 

 داییص رمان تک. 2-1
ای دیگر صداه سدر رأکه  ودش ینی آوایی منفرد شنیده ملف، یعکالم مؤ ی، صرفاً دایص در رمان تک

ولی در نهایت  ،نیز حضور دارد ها شخصیتکند. هرچند صدای  گیرد و آنها را هماهنگ می قرار می
ای تولستوی ه باختین رمان .(449 :1393)مقدادی،  مسلط استنویسنده بر همه چیز  راوی یا دیدگاه
گاهی تولستوی  داند و می صدایی می را تک خطاب قرار جا قهرمان را مورد  هیچگوید کالم و آ

کند  دارد. مؤلف نه با قهرمانش جدل مین و از او انتظار پاسخی یردگ دهد و او را به پرسش نمی نمی
کالم پایانی از  ،گوید اش سخن می بلکه دربارهزند،  او با قهرمان حرف نمی .موافق است و نه با او

گاهی قهرمان پایهلف اآن مؤ لف با ط گفتگویی مؤاست و هرگز ارتباگذاری شده  ست و بیرون از آ
انند با لف بتوو مؤ اه شخصیتوجود ندارد که کالنی  گویگفت ،در نتیجه ؛دهد قهرمان رخ نمی

به  لفدر میدان بینش مؤ ها شخصیت شتۀگ ابژهتنها گفتگوهای و کنند،  حقوق برابر در آن مشارکت
 .(179و  178: 1397، )باختین خورد چشم می

 

  داییرمان چندص .2-2
تنوع و  وید:گ داند و می های چندصدایی می رمان ی داستایفسکی را نمونۀ عالیها رمانباختین 

گاهیچن ایفسکی های آثار داست ها از ویژگی آوایی کامل میان آن ها و آواهای مستقل و هم دگونگی آ



یۀ چندآوایی باختین مدن الملحگانۀ  خوانش پسااستعماری پنج/ 28 یچۀ نظر  از در

 رۀ خودش و جهان به اندازۀکالم قهرمان دربا ی است. در آثار اودایاست. او آفریننده رمان چندص
 دارای شود، بلکه قهرمان جایگزین آوای نویسنده نمیی آوابه عبارتی  ؛معتبر است لفکالم مؤ

رز کالم نویسنده است و به شکلی خاص با آن و با آوای ا همو  اثر استثنایی در ساختاراستقاللی 
ی گوناگون را در کنار ها اهیآگشود. طرح داستانی آثار داستایفسکی  میکیب تر ها شخصیتدیگر 

های  یری راوی نیز با رمانگ تآثار داستایفسکی جهدر  کند. طور مساوی مطرح می هم و به
شود، یا  یکند، تصویری که ساخته م ت. دیدگاهی که داستان را بیان مییی متفاوت اسداص تک

: همان) شوند طرح میم با این جهان تازههماهنگ  و ی تازها شیوهشوند، همه به  اطالعاتی که ارائه می
گفتگوهای نای طرح گرایی به مع ی و مکالمهدایدصچنتر اشاره شد،  پیش که البته چنان .(64-66

های  هر شخصیتی از ویژگی ها، در این رمان بلکه ،ی یک رمان نیستها شخصیتلفظی میان 
گیری اجتماعی و  و موضع اسلوب گفتار اوو ی ینب جهان که وردار استفردی خاصی برخ

را بیانگر یک  ها شخصیتود. باختین ش بیان میسخنانش  از طریق گیرد و میش را دربرایدئولوژیک
الزم آن شخصیت است. در گوید که م سخن می یا آوایی داند و از انگارۀ میبینی  ایده یا جهان

ه گفتمان خاص خود بیان راویل و آن را از تأرا هر شخصیتی جهان خود  های داستایفسکی رمان
 .(41: 1389آلن، ) کند می

دایی میخائیل باختین بود. با این حال، کلی از نظریۀ چندص ذکر شد، تصویریچه تاکنون آن
 الملحمدنهای چندصدایی در رمان  تر آمد، این پژوهش صرفًا درصدد کاویدن مؤلفه که پیش چنان

های هژمونیک متن رمان با اتکاء به نظریۀ مزبور  جستجوی کاویدن سویه نیست، بلکه بیشتر در
پردازد،  ای که باختین به شرح و بسط آن می ندصداییگری و چ منطق مکالمه ،است. با این توضیح

همگی از حق یکسانی  ،ونهای گوناگ کثر است که در آن صداها و گفتمانفضایی اختالطی و مت
شناختی  اگر در متون شرق ها بر دیگری غلبه ندارد. یک از آن شدن برخوردارند و هیچ برای شنیده

صدایی بود که روایت دلپذیر خویش را  تک هجدهم، استعمارگر غربی راوِی های هفدهم و  سده
 ،های پسااستعماری عربی در رمان اکنون، کرد سو با اهداف امپراتوری اروپایی ارائه می هم

ستعمارگران را وارد فضایی توان رصد کرد که گفتمان مسلط ا ها و آواهای گوناگونی را می گفتمان
صدای تولستوی و  های تک باختین میان رمان که یگر سخن، اختالفی رابه د ؛کند گفتگویی می

شناختی و  توان در تمایز میان متون شرق دهد، می های چندصدای داستایفسکی شرح می رمان
پردازان پسااستعماری غالبًا به  نظریه کرد. به باور نگارندگان،مشاهده  عربی های پسااستعماری رمان

اند که نویسندگان با اتکاء  هایی انضمامی در متون پسااستعماری پرداخته فهسازوکارهای عینی و مؤل
هایی چون  مؤلفه ؛اند های هژمونیک قدرت استعمارگران را به چالش گرفته ها، سویهبه آن

ها،  پیش از تبیین این مؤلفهکه بودگی، تقلید و غیره. حال آن رگهی، هویت، دومن/دیگری، اروپامدار
گاهانه ، نویسندگان آثار پسااستعماری که در  زبانی و گفتمانی اثر ادبی پرداختهای  باید به جنبه آ
گاهانه  ها و ترین مؤلفه با استناد به برخی از مهم بنابراین، در ادامه،؛ تبلور یافته است، یا ناآ
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پردازیم که  می الملحمدن گانۀ پنجرهایی در مفروضات نظریۀ باختین، به تبیین و تحلیل سازوکا
 درخدمت ارائۀ پادگفتمانی علیه گفتمان مسلط استعمار/استبداد قرار گرفته است.

 

 روایت چندصدا. 3
 

 راوی. 3-1
وجود دارد. با این حال، منظور ما از راوی در « راوی»دانیم، تعاریف متعددی از مفهوم  که می چنان

دوش اوست و داستان را ولیت کنش روایت بر گوید، مسؤ است که سخن می صدایی» ،این پژوهش
های  در رمانبه باور باختین،  .(133 :1385مکاریک، )« کند تعریف می یامری واقعبه عنوان 

. راوی خود را که با راویان متعدد مواجه است )فرد یا نویسنده(، خواننده نه با یک راوی داستایفسکی
ای گوناگونی از ه شده، جهان روایت جهان روایتد؛ کن می گاه متضاد معرفی وت وبه اشکال متفا

البته  ؛(99: 1386)احمدی،  شود راوی بیان می شوندۀ ه دیدگاه دگرگونوسیل که بهست ا ییها شخصیت
چند راوی  برداری از بهرهصرفًا  ،دارددایی اهمیت آنچه در روایت یک اثر چندصباید متذکر شد که 

طوری که  به ؛ستداهای مختلف و حفظ استقالل آنهابلکه مهم همزیستی ص گوناگون نیست،
برای یک صدای خاص  گونه صالحیتی یند و نویسنده هیچای مختلف در کنار هم به نمایش درآآواه

داند، حال  را رمانی چندآوا می داستایفسکی برادرانکاراموزوفبرای مثال، باختین رمان  ؛ل نشودئقا
 شود.  این رمان از زاویۀ دید دانای کل روایت مینکه  آ

ارائه  اه شخصیتورای از راوی خارجی و دانای کل است. او روایت را  الملحمدنراوی در 
 او راوِی  .سازی صفر( )کانونی داند میبیشتر از آنها  و حتی اه شخصیت ا دربارۀهمه چیز رو ند ک می

با این  .کند وقایع را تفسیر ۀی را دارد که همست و این توانایها شخصیتبه اعمال و افکار  داناِی 
های  کند و با استفاده از تکنیک اعتماد می اه شخصیتود در نقل حوادث به صدای خ راویحال، 

به دیگر سخن، روایت  ؛کند آمیخته کمک می هم و در ، به ظهور صداهای گوناگون و متفاوتدمتعد
گاهی الملحمدنداستان گویی  شود. هایشان شنیده می و صداها و گفتمان ها شخصیتاز مجرای آ

 وجود زندۀپرده از اعماق  در آن حال، در مقابل صحنه ایستاده است و ،خود ،خواننده
 رمان دربارۀ در پژوهشی یمنی العید .(126: 1999، )المحایدین درو ی صحنه کنار میاه شخصیت

تا  را واگذاشته ها شخصیت شد وراوی با صرفاً  است سعی کرده التیهراوی در  ، معتقد استالتیه
؛ گذارد می اه شخصیتعهدۀ خود  ی را بهروایتگرر واقع، راوی شاهدی است که . دسخن بگویند

این  ه،کند. نویسند میآورند، عینًا نقل  کنند یا به یاد می هایی را که مردم حکایت می که شنیده چنان
قبال قضایای مختلف  در را شا کند که موضع شخصی رد روایی را از آن جهت اتخاذ نمیرویک

در های مختلف  آوردن امکان طرح دیدگاه فراهم برایاساسًا  را پنهان کند، بلکه چنین رویکردی
راوی و کامل معنای غیبت   گفتنی است رویکرد مزبور به .(170 :1986العید، ) پیش گرفته است
صدا/گفتمان راوی را  الی متن روایی، خواننده گاهی هدر الب ، بلکهصرف نیست یتبدیل آن به شاهد



یۀ چندآوایی باختین مدن الملحگانۀ  خوانش پسااستعماری پنج/ 30 یچۀ نظر  از در

غایت متکثر و  ها صدایی است که در فضای به اما صدای راوی تنها یکی از ده ؛شنود نیز می
دارد و در  ها شخصیتموکراتیک در قبال رسد. در واقع، راوی دیدگاهی د چندآوای رمان به گوش می

شار اجتماعی یا اق ها شخصیتهای دیگر  دهد صداها و گفتمان ش، اجازه میدکنار صدای خو
 شنیده شود.

 

یخی و حتی متناقض های گوناگون روایت 3-2  از یک رویداد تار
مانند نبردها و  ،تاریخی نحوۀ روایت رویدادهایی روایتگرهای بارز این شیوۀ  یکی از نمونه

. منیف آمده است های مستعار که در رمان با نام جزیرۀ عربستان است شده در شبه واقعای ه جنگ
های استبدادی محلی یا  )از دیدگاه حکومتدر توصیف این رویدادهای تاریخی، تنها به روایت مسلط 

در روایتی متکثر، کنار یکدیگر ها را  ها و گفتمان کند، بلکه طیفی از دیدگاه بسنده نمی خاورشناسان(
نویسان  های سیره ، دیدگاه«»ی و ماهیت جنگ برای نمونه، در توصیف چرای ؛دهد قرار می

ای ه طرف، و حتی کنسول نگاران بی ناسان، تاریخش ی، پژوهشگران، شرقحکومت سلطان، مورخان
جا، راوی اینکر شد، در تر ذ که پیش چنان .(153 - 149:  ج2005 )منیف،کند  دیگر کشورها را ذکر می

را  ی گوناگون و حتی متناقضاه روایتاین یک از اعتبار هر بارۀطرف است و داوری در شاهدی بی
 های است که دیدگاه «سلطان خریبط»ترور  حادثۀ ،نمونۀ دیگر دهد. بر عهدۀ خود خواننده قرار می

مطرح استعمارگر  دیگرِی ، دیدگاه کند. از یک سو می های مختلف نقل گوناگون را از زبان شخصیت
چاقو و آمادگی ها از  بدوی ۀو علت استفاد کند ی مهم ارزیابی میهشدار را اقدام به ترور شود که می

 160: ـه2005 )منیف، داند می به انتقام هاآن و میل از بیگانگان از نفرت ناشی ،در این راه را برای مرگ
های اهل  گاه و خیمه «حاللال» ا، بازارِ ه ها، مغازه خانه قهوه به دروناما از سوی دیگر، راوی  ،(161و 

شمران برای نمونه،  ؛کند های مردم کوچه و بازار را نیز مطرح می کشد و دیدگاه َسَرک می یهباد
اما سوخت  ی مردم! مشیت الهی دیر و زود دارد،آها» داند: الهی می ترور سلطان را مشیت العتیبی

اما  ؛(146: همان)« [...] شوی . اگه یک بار َجستی، بار دوم در مشتش گرفتار میو سوز ندارد
زاده را  این حرام» گرایانه و استعمارستیز دارد: نگاهی عمل ،الرشدان  صالحیعنی  ،شخصیت دیگر

 .(همان) «فقط باید مطمئن شد کجا و چگونه ضربه را وارد کرد [...] باید هزار بار بکشند
   

 مستقیم قول وۀ نقلاستفاده از شی .3-3
راوی در های مستقیم است.  قول  نقل زیادبسامد  ،الملحمدنهای روایی  یکی از بارزترین خصیصه

قول   شیوۀ نقل  به قالوا، قلن و...(قیل، )آن  و مشتقات )قال/قالت( «گفت»فعل  از ، غالباً سطح روایت
ی با اوبه دیگر سخن، ر ؛به خواننده منتقل کند واسطه آواهای گوناگون را بیتا  برد مستقیم بهره می

ای رمان را برجسته ساخته و خواننده و  ه سویۀ مکالمهکبر این  قول مستقیم، عالوه گیری از نقل بهره
های روایی  یک از گفتمانمشروعیت هر وارد منطق گفتگو کرده است،بالواسطه ها را  شخصیت

های  را با قراردادن در کنار دیگر گفتمان مردم عادی، زنان، استعمارگران، حاکمان و...(سفیدان،  )ریش
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 زا تنشهای  ویژه در موقعیت است. این فضای اختالطی و چندصدایی، به کشیدهچالش   ارز، به هم
 ، سرکوب، بازداشت،موران، خفقان سیاسیاقتصادی  ، اجتماعی واوضاع نابسامان سیاسیهمچون 
 کند:  طبقاتی، بارزتر جلوه می و شکاف

 ... الزمان شده: آخرگفتند سفیدان ریش ]...[
  ... است مهدی و خضر پیامبر وقت ظهور: زنان گفتند

  ... : باران و آب و آسمانسفیهان گفتند
  ... صبر کلید گشایش است ... باید صبر پیشه کرد :عاقالن گفتند

 ... شود میصبر تنها به قبر منتهی : گفتند سلحشوران
  ... طور شده باید به آن دوران بازگردد ... هر بود روزگاری بهشِت روی زمین : مورانجوانان گفتند

 ... : اول دستگیر کنید و از دم تیغ بگذرانید، بعدش بروید و بازجویی کنیدراکان گفت
 ( 564 همان:) ]...[ جماعت نیکوسرشت! هشیار باشید سلطان گفت: ای

کدام نمایندۀ یک قشر یا الیۀ ، که هردیگر از زبان بیست شخصیتها در ادامه  قول  این نقل
   شود. واگویه می اجتماعی هستند و برای خود صدا و گفتمانی مستقل دارند،

 

  های پرسشی جمله فراوانبسامد  .3-3
های متعدد در شرح برخی از  طرح پرسش الملحمدن گانۀ پنجی در روایتگرهای  یکی از شاخصه

و سپس ارائۀ  های گوناگون های روایی است. راوی با طرح پرسش رویدادهای تاریخی یا کنش
دارد و او را به  میخواننده را از خوانش انفعالی باز های مختلف، های شخصیت ها و روایت دیدگاه
ی روایتگر این سازوکار، قطعیت و جزمیِت د. با کن گری فعال در فرآیند خوانِش متن تبدیل می کنش

های گوناگون را از نظر  شود و خواننده با نوعی تردید و بدبینی، روایت به چالش گرفته می
در نسبتش با ها را  یک از روایتخواننده است که باید اعتبار هر در نهایت، این خودِ  گذراند. می

های  لطان خریبط، راوی پس از نقل دیدگاهر سترو برای نمونه، در قضیۀ ؛بسنجد ارز های هم روایت
شود تا  چرا ظاهر نمیسلطان االن کجاست؟ »کند:  رح میرا مط آن، این پرسش دربارۀمختلف 

عمو  ،در جنگ العوالییا ( 147)همان:  «تمام شایعاتی را که کوچه و بازار را پر کرده، از بین ببرد؟
باید با و او  فرستد اصد ابن میاح به نزد سلطان میمقدربارۀ دحیم، النجاب را با اطالعات مهمی 

فرستد. راوی این سؤال را  ماند و کسی را نیز به جایش نمی اما آنجا می ؛گرددپاسخ این نامه باز
)منیف، کند  را ذکر می گوناگون یازده روایت ،و در پاسخ به آن «چرا چنین شد؟» کند که مطرح می

چه » کند که راوی این سؤال را مطرح می، ن جنگ العوالیهمچنین در جریا .(149-148ج: 2005
. پس از اینکه (153 –150همان: )آید  میصدد پاسخ به آن بر های متعدد در و با روایت «اتفاقی افتاد؟

 آن سؤاالتی رادربارۀ راوی  ،شود نیز عنوان امیر جدید حران انتخاب می خالد المشاری بهامیر
تا زمانی که  ؟کند کند؟ آیا زندگی حران تغییر می خواهد و حران با او چه می او چه می»پرسد:  می

وضع حران بهتر خواهد شد یا به  ،آیا اگر امیر به آنجا بیاید ،حران در حال تغییر و تحول است
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  .(265الف:  2005)منیف، « مصائب و مشکالتش افزوده خواهد شد؟
 

 تعدد گفتمان .4
شناسی، علوم  ناسی، علوم اجتماعی، نشانهش ای در زبان مفاهیمی که کاربرد بسیار گسترده ازیکی 

 است« گفتمان»شته شده است، مفهوم کم خود بدیهی انگا سیاسی، تاریخ علم و غیره یافته و کم
 گانۀ پنجو تحلیل آن در « تعدد گفتمان»که به مقولۀ بنابراین، پیش از آن ؛(165: 1390)سجودی، 

سخن « تعدد گفتمان در رمان چندآوایی»بپردازیم، باید روشن سازیم که وقتی از  الملحمدن
گاهی صرفًا  گفتمان از این اصطالح مدنظر داریم. ای یم، چه تعریف و چارچوب مفهومیگوی می

گفته  واحدی از متن»به  شناسی زبان در علم که چنان ؛، گفتگو یا مکالمه استمعادل پیوند گفتار
بیش از یک جمله است، که حاوی  شناختی ای زبان  شناسان آن را برای تحلیل پدیده بانشود که ز می

به  تمانگف ،ویژه در تعریفی پسامارکسیستی به، در حوزۀ سیاست .(Mills, 1997: 2) گزینند برمی
دهد. در واقع، گفتمان  کند که طیفی از عناصر زبانی و فرازبانی را در خود جای می کلیتی اشاره می

های اجتماعی هستند  نظامی تافته و بافته از روابط منطقی و بامعنی است که عمدتًا محصول قالب
در رائه شده است که رانگیز اب تعاریف متعدد دیگری نیز از این مفهوم بحث .(39-38: 1389 ،)تاجیک

اما معنایی را که باختین در بحث تعدد گفتمان اراده  ؛ها را نداریم مقام، قصد پرداختن به آن  این
شود.  شناختی گفتمان را شامل می زبان شناختی وغیر های زبان نوعی تمامی داللت کند، به می

شامل تمام واحدهای » دیوید کریستال گفتۀ  به دارد که فتمان در این تعریف، مفهومی گستردهگ
 David) «هستند اعم از کتبی یا شفاهی، دارای یک کارکرد ارتباطی قابل تعریف شود که ای می زبانی

Crystal, As cited in: Mills, 1997: 3)در رمان، صرفًا  های تعدد گفتمان رو، در واکاوی داللت از این ؛
)واژه، عبارت،  مدنظر نیست، بلکه طیفی از واحدهای زبانی گویی( تک)گفتگو یا ها  گفتار شخصیت

ُمراد است که در تاروپود متن، خواه  های اجتماعی، هژمونی و...( ها، قالب ایدئولوژی)زبانی و فرا گزاره و...(
آوای  ،داییدصدر رمان چنبا این توضیح،  یابد. در روایت داستان و خواه در گفتگوها، تبلور می

 همۀ وجود ندارد، بلکه ،باشد اه شخصیتی که معرف روابط و مکالمات میان ا عینی و مؤلفانه
گاهی گفتمانی خاص خود برو خود  اه شخصیت رمان خوردارند. به قول آلن گراهام، راوی از آ

 سدر رأت عینی صور واند بهت ت که در آن هیچ گفتمان مجردی نمیسیی معرف دنیایی اداچندص
 دهند ا پاسخ میه و به دیگر گفتمان اند ی از جهانهای ویلها تأ گفتمان گیرد؛ همۀیگری قرارگفتمان د

وژیک را به و موضع ایدئول ان با هر نگرشی که یک دیدگاهخوانند. این نوع رم میو آنها را به خود 
  .(43 -41 :1389آلن، )کند  مبارزه می ،ها برتری دهد ها و موضع ر دیدگاهدیگ

های رودررو در آن  رمانی چندصداست که طیفی از گفتمان الملحمدن گانۀ پنجبا این توضیح، 
اگر بخواهیم این مقوله را با ادبیات پسااستعماری تبیین کنیم، باید بگوییم که کند.  خودنمایی می

، دوگانگی مرکز/حاشیه یا ارباب/برده یا فرادست/فرودست را با طرح الملحمدنمنیف در 
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، به نمایش گذاشته است. ای گفتمانی را در روابط قدرت های متنوع، از کار انداخته و کرانه انتمگف
یک با یک دوگانگی ایدئولوژ های پسااستعماری، خواننده تنها در غالب رمان این در حالی است که

 مشروِع  در مقابل گفتمان روست که در آن گفتمان خشن و نامشروِع استعمارگر/فرادست روبه
الجزائرسهگیرد. نمونۀ بارز این دوگانگی را مثاًل در  فرودست قرار میاستعمارزده/ اثر محمد  گانۀ

: 1399باغجری، ) امی اجزای رمان سایه انداخته استبینیم که دوگانگی ارباب/برده بر تم دیب می
های  گفتمان ،که در آن است فضایی اختالطی و متکثر خلق کرده ،، نویسندهالملحمدناما در  ؛(94

ای مساوی،  شیوه  و البته به )پلیفونی(و چندصدایی  )دیالوژیسم(در یک گفتگومندی  متعدد و گوناگون
 الملحمدن گانۀ پنجهای ترین گفتماندر ادامه، به معرفی و تحلیل مهمشوند.  بازتابانده می

 پردازیم. می
 

 ارزهای همگفتمانسلطه و خرده گفتمان .4-1
توان آییم که میبرمی الملحمدن گانۀ پنجهایی در بخش، درصدد تعریف و واکاوی گفتماندر این 

 نیز در ادامه تر اشاره شد وپیش کهاما چنان ؛جای داد« سلطه»ها را در ذیل مفهوم نوعی آنبه
میان  ای گفتمانی خلق کرده است و بنابراین، حتی ازکرانه ،گانهخواهیم دید، منیف در این پنج

ها برخی از این گفتمان آواهایی گوناگون شنید. توانمی جو،انه و سلطهظاهر فرادستهای بهگفتمان
بسط سلطۀ خویش، از رویکردی هژمونیک و  ایبر های خارجی، برخی از امراء و...()استعمارگران، شرکت

د. در ندارباور برخی دیگر به سیاست مشت آهنین و خشونت برهنه  نکهد، حال آنبرخزنده بهره می
ات میان بر مالحظات وقت و مناسب بناتوان رصد کرد که هایی را نیز میدو سوی این کرانه، گفتمان

 کند.حاکمیت و مردم، سیاست خویش را تعریف می
 

 استعمارگفتمان . 4-1-1
های غربی همچون های آمریکایی و شخصیتاین گفتمان که در نزد شرکت خصیصۀترین مهم

جا، مقصود نشناسانۀ آن است. در اییابد، ماهیت شرقفلیپ، همیلتون، سینگلر و دیگران تبلور می
شالودۀ کتاب  نوعیتعریف سوم ادوارد سعید از این اصطالح است که به« شناسیشرق»ما از 
خواندن و « دیگری» :عبارت است از طور بسیار خالصهبهو  دهدشکل می نیز را وی شناسیشرق

 تحقق منافع شناسانۀ استعمارزدگان، با هدف کسب مشروعیت الزم برایبه حاشیه راندِن معرفت
باره  بار. سعید، خود، در ایناعمال هرگونه رفتار و سیاست خشونت سیاسی و اقتصادی و

ی شناس تعریف کرد؛ بدین منظور که شرق دیگری ۀمثاب شرق را به ،اروپای امپریالیست»نویسد:  می
قرار  مرکزخود را در  ،با شرق ۀدهد تا در رابط نوعی ایدئولوژی تبدیل کند که به غرب اجازه می را به

داند، پدید  دادن اشغال کشورهایی که شرق می جلوه نظر خود را برای مشروع مورد ۀدهد و اسطور
 گانۀ پنجهای استعمارگر غربی، در با این توضیح، شخصیت .(541: 1391یی، نقل از بابا  )به« آورد
کنند و با آغاز می )در معنای فوکویی آن( دانش، سلطۀ هژمونیک خویش را از خاستگاه الملحمدن
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، مشروعیت الزم را پژوهش (موضوع)عنوان ابژۀ به)شرق( جزیرۀ عربستان شناختن و شناساندن شبه
  آورند.دست میآن به افکنی و استعمارِ برای سلطه

 

 وابسته به استعمار گفتمان استبداد   .4-1-2
 و سرسپردگی گری سلطه ارزی دو سویۀ متناقِض  زمانی و هم این گفتمان، هم بارۀتأمل در  نکتۀ قابل

)امیر « خالد المشاری»، «امیر وادی العیون»های  که در قالب شخصیت در آن است. این گفتمان
گر  جلوه )رئیس پلیس حران(« جوهر»و « سلطان فنر»، «سلطان خزعل»، «سلطان خریبط»، حران(

 و فرادستانه گرایانهطلبانه و سرکوب ای تمامیت یه، در مقابله با مردم عادی، سوطرف  شود، از یک می
فرودستی نشاندگی و سرسپردگی و  دستهای  مؤلفه و از سوی دیگر و در مواجهه با بیگانگان، ،دارد

ها  به اقدامات آمریکایی در پاسخ به اعتراضات مردم امیر وادی العیونبرای نمونه،  ؛در خود دارد را
کمک به ما  و برای ستندآنها برادران ما ه .مجازات خواهد شد ،نع آنها شودهرکس ما: »گوید می

برای « رانبراد»لفظ برای مردم عادی و « مجازات»استعمال لفظ  .(40: الف2005)منیف، « ندا آمده
بارها بومیان منطقه را خالد المشاری نیز  است.  دو سویه گر این گفتماِن نیروهای آمریکایی بیان

همچنین برای سرکوب و  .(333)همان: فهمند خواند که تنها زبان چماق را مینشینانی میبیابان
اما ،(597 – 565)همان: گذارد میرا کاماًل باز ، رئیس پلیس حران«جوهر»ارعاب مردم منطقه، دست 

کند، در مقابل استعمارگران، کاماًل در مقابل سیاست مشت آهنینی که در قبال مردم عادی اتخاذ می
)یکی از تاجران مشهور که برای « حسن رضایی»که  برای نمونه، زمانی ؛منفعل و سرسپرده است

وادی العیون را مطرح -ها و خط لولۀ حران موضوع ایجاد پاالیشگاه (است گذاری به حران آمده سرمایه
های ملعون  افتد؟ ]...[ آمریکایی تمام این چیزها در حراِن ما اتفاق می»گوید:  کند، با حیرت می می

« گویند! ها رازشان را به کسی نمی کس چیزی نگفتند. بدجنس به ما خبر ندادند. اصاًل به هیچ
رحمانۀ اعتراضات مردمی، با اتخاذ سیاستی ان خریبط نیز در کنار سرکوب بیسلط .(444)همان:  

همواره دو طرف را از  کند سعی می منفعالنه در قبال هر دو نیروی استعماری انگلستان و آمریکا،
علی نماز  خوریم و پشت سر ا یاری دهد، غذا را با معاویه میاگر خد» راضی نگه دارد:خود 

، منیف)!« ها با آمریکایی ستیم و به وقت مصلحت و عمل،سیاست با انگلیس ه خوانیم! موقع می
 هایطور مشخص در سیاستسویی دو نظام استعماری/استبدادی را بهاما هم ؛(196 :ـه2005

های  آموزهیابد. همیلتون  عنوان آموزگار و پدر معنوی خود می همیلتون را به بینیم. ویسلطان فنر می
هایی از  بخشدهد و حتی  را به او آموزش می ورزی در باب حکمرانی و سیاست ماکیاولینیکولو 
ا سرلوحۀ سیاست ها ر فنر بعدها این آموزه کند. ترجمه و به او اهداء می ماکیاولی را شهریارکتاب 

مبنای ارعاب و سرکوب مردم بر (بر اساس فلسفۀ ماکیاولی)حکومت خود را  ایۀپ دهد و خود قرار می
است و حتی  شدت منفعل و سرسپرده وی در برابر مقامات غربی، به اما در مقابل، ؛کند استوار می

 .(513 همان:) دهد حات و تدوین قانون اساسی میاصال ها، وعدۀبا تحریک آن
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 بخش به گفتمان سلطههای مشروعیتگفتمانخرده  .4-2
هایی است گفتمانخشن، نیازمند خردههای قهرآمیز و در کنار سویهبدیهی است که گفتمان سلطه 

صدای قدرت مطلقه را برای قاعدۀ هرم قدرت و ، سلطۀ تککه با تکیه بر سازوکارهای هژمونیک
های  ای از معانی و ارزشها نظام برساختهگفتمانطبقات فرودست، مشروع جلوه دهد. این خرده

. این قبوالنندقایق مسلم به جامعه میعنوان حها را بهکنند و آنناپذیر ایجاد میقطعی و خدشه
عنوان حقایقی مسلم و مشروع، از سوی معانی، هرچند در راستای تثبیت نظام سلطه است، به

، این نظام برساختۀ هژمونیک با الملحمدندر  .(105: 1382)وبستر، شود اکثریت جامعه پذیرفته می
 کند.مذهبی عمل می-اقتصادی و دینی-دو سازوکار مالی

 

 دار و دالل سازشگر گفتمان سرمایه .4-2-1
از اکتشاف و استخراج  که از موقعیت برآمده دار و دالل اختصاص دارد سرمایه این گفتمان به طبقۀ

اندوزی  در پی ثروت ،و با همکاری با دولت و استعمارگران کند برداری می ، به نفع خود بهرهنفت
بخشی به گفتمان مسلط  درصدد مشروعیتدر واقع، این گفتمان  آید. میبر هرچه بیشتر

است و سعی دارد با رویکردی نرم  آالِت مدرن، از مجرای واردات ابزارها و ماشیناستبداد/استعمار
دکتر »یی همچون اه شخصیت ، منافع قدرت مطلقه را تأمین کند.)سرکوب(یا سخت  )هژمونیک(

بارزترین نمایندگان این  ،«حسن رضایی»و  «الراشدابن »، «غزوان»، «صبحی المحملجی
برای مثال، دکتر صبحی المحملجی با سوءاستفاده از شرایط نوین اقتصادی، از  ؛اند گفتمان

و از سوی دیگر، با عقد قرارداد  اندوزد میگری ثروت هنگفتی سو، با توسل به تجارت و واسطه کی
سیس ادارۀ اطالعات و امنیت، نقش پررنگی در تثبیت سازی آمریکایی و نیز تأهای اسلحهبا شرکت

کند. نمونۀ بارز دیگر، ابن ایفا می های نظام استبدادی سلطان خزعل و سرکوب معترضانپایه
سزایی در اجبار مردم به ترک فریبانه و گاه خشن، نقش بعوام هایبا اتکاء به سیاستالراشد است که 

طور که  مردم شریف! همان» گوید:به مردم بومی منطقه میکه خطاب چنان ؛هایشان داردسرزمین
جا رفتند، شما نیز بهتر است با رضایت خودتان، بار سفر مناطق اطراف، قبل از شما، از اینساکنان 

حسن رضایی نیز از  .(115: الف 2007)منیف، « را ببندید، وگرنه مجبور هستیم به زور متوسل شویم
)رادیو، دوربین های مدرن رویۀ ابزارها و دستگاهاست که با واردات بیهای بارز این گفتمان شخصیت

استعماری فراهم  بزرگهای و زمینه را برای اجرای پروژه کندهای مردم را منحرف مینگاه و...(
 سازد. می

 

 ن سرسپرده به حکومتاگفتمان روحانی .4-2-2
توان گفتمانی را رصد کرد که از مجرای می ،الملحمدن گانۀ پنجدر  گردر کنار گفتمان واسطه

عبدالرحمن باورهای دینی و مذهبی، برای تثبیت ارکان نظام استبدادی مشروعیت کسب کند. 
های استبدادی برای بقا و تداوم  حکومت»گوید:  می ن گفتمانمنیف، خود، دربارۀ ای



یۀ چندآوایی باختین مدن الملحگانۀ  خوانش پسااستعماری پنج/ 36 یچۀ نظر  از در

های دینِی وابسته به این شوند. نهاد ای از جمله نهاد دین متوسل می هایشان، به هر وسیله سیاست
 (.165ب: 2007)هاست کنند که ضامن تثبیت منابع آن می ها با گرفتن رشوه، فتواهایی صادر حکومت

است که سلطان خریبط با اعطای « شیخ العجرمی»بارزترین نمایندۀ این گفتمان شخصیت 
نظر سلطان خریبط شود. به  هدایای فراوان به وی و ازدواج با دخترش، از حمایتش برخوردار می

ها را راضی نگه داریم و خشنودشان سازیم، در خیر و ستون دین و دولت هستند و اگر آن روحانیون»
در مقابل، شیخ العجرمی به پشتوانۀ سران  (.302ج: 2005)منیف، « خوشی به سر خواهیم برد

ا مشروع و های نظام حاکم رسیاستکوشد شود و می تبدیل به مفتی اعظم موران میحکومتی، 
 های دینی جلوه دهد.منطبق با ارزش

 

 استبداداستعمار/ گفتمان اعتراض به .4-3
و  طبقۀ فرودست اختصاص دارد های شخصیت برخی یم که بها پادگفتمانی مواجه در این بخش، با

تر  شکه پی جاست که نویسنده، چناناما نکتۀ قابل تأمل این؛ کوشد تا علیه نظام استبدادی بشوردمی
 یک قهرماِن  ها بهگاه قصد تبدیل آن اره شد، تنها روایتگر داستان آنهاست و هیچاش

گاهیها معمواًل  این شخصیترا ندارد. استبداد/استعمارستیز  ژرف در درک ماهیت  و بینش فاقد آ
ای فردی و شخصی  ًا سویهدوران اکتشاف نفت هستند و اعتراضشان غالبدر   گری استعمار و سلطه

آالت  بک زندگی و ورود ماشینبا تحول ساند که  هایی از بطن جامعۀ پیشامدرن ا شخصیتهدارد. آن
 یگاه تبدیل به جریان رو، صدای اعتراضشان هیچ از این ؛اند سابق خود را از دست داده پیشۀ مدرن،

گاهانه نمی یی چون ها شخصیتهای مردم را با خود همراه کند.  تواند توده شود و نمی فراگیر و آ
نمایندگان بارز این  «عتیبیشمران ال»و « صالح الرشدان» ،«مفضی الجدعان» ،«متعب الهذال»

سواد است که پس از عمری کار و تالش  فردی عامی و بی ،برای نمونه، صالح الراشدان ؛اند گفتمان
زنی، در پی تحوالِت ناشی از مدرنیزاسیوِن جامعۀ حران، شغل خود را از دست  در حرفۀ نعل

تابد، در هیچ حرفۀ دیگری دوام  دهد. او که اساسًا تعامل با روِح زندگی ماشینی را برنمی می
ویژه  صالح، به های اعتراضشود.  قدرت حاکم بلند میتدریج صدای اعتراضش علیه  آورد و به نمی

اتهام  بار هم به وشتم قرار گیرد. یک شود تا وی بارها مورد ضرب خانۀ زیدان، سبب می در قهوه
که سرانجام در زمان حکومت (، تا این598: ب2005منیف، )کنند  ناروای دزدی، دستش را قطع می

 )منیف،شود  سلطان فنر، به همراه چند نفر دیگر، به اتهام حمله به برخی ادارات دولتی اعدام می
شود و ار میبیکورود تکنولوژی به مورن، از کار شمران العتیبی نیز بسان صالح، با  (.504: هـ2005

اما اعتراض وی نیز تنها رویکردی سلبی دارد و به  ؛گیردراه اعتراض و مخالفت را در پیش می
متعب الهذال نیز از  .(377ب:  2005)منیف، شود ها محدود میخانهفایده در قهوههای بیبحث

کوشد دستگاه حکومت را از عواقب حضور است که نخست می الملحمدنهای متمرد شخصیت
گاه کند: شرکت زمین طال  برایتان از زیرِ  مسیحی این جماعِت  کهشاید فردا بعد از این»های غربی آ
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کاری را برای رضای خدا انجام   ها هیچ آمریکایی دانم که اما من خوب می ؛ر شویدت قوی ،درآوردند
توجه در تحلیل گفتمان متعب الهذال این است که وی فاقد  نکتۀ قابلاما  ؛(92 )همان:« دهند نمی

گاهی و بینش ژرف از چرخش سیاست غالبًا با رویکردی سلبی،  ،رو استعماری است و از اینهای  آ
پذیر و منفعل  خواند. به همین دلیل است که سرانجام از روحیۀ سازش  مردم را به مقاومت فرامی

 کند. یابد، وادی العیون را ترک می که خود را در مبارزه تنها میشود و بعد از این ردم سرخورده میم
بابت پولی از بیماران قبال ط ، درقر مالیف با وجود حران است که شک سنتِی پزنیز  مفضی الجدعان

ها به  اختالفاتی بین آن ،به حران )پزشک جدید(کند. با ورود دکتر صبحی المحملجی  دریافت نمی
از جمله  ،داران و مزدوران حکومتی ای از سرمایه مفضی بارها در کوچه و بازار عده ید.آ جود میو

وشتم قرار  مورد ضربو چندین بار از طرف آنها  کند را به دزدی متهم می بحی المحملجیدکتر ص
دهند  ته به او مهلت میمدت یک هف  به ،آخرین بار شود. به اتهامات واهی روانۀ زندان می گیرد و می

 گذرد نمیاما هنوز چند روز از آزادی او  ؛سنگ یا ترک حران، یکی را برگزیند کار در معدِن  که بین
 (.564 – 530)همان:  رسد ی به قتل میکه توسط مزدوران حکومت

 

  ن سنتیاروحانی گفتمان .4-4
های دولت  که مخالف سیاستاختصاص دارد  ای ن مردمیان گفتمان به علمای دینی و روحانیای

غالبًا آبشخوری دینی  اما این اعتراض؛ حاکم و استثمار سرزمین خود به دست استعمارگران هستند
گاهیهای فرودست بسان اعتراض برخی از شخصیت و مذهبی دارد و از وضعیت نوین  ، فاقد آ

گر سخن، مخالفت این گروه با به دی؛ گری است های هژمونیک سلطه پسااستعماری و ورود مؤلفه
مدرنیزاسیون و  سایۀشدن فرایض و احکام دینی در  رنگ اضمحالل و کم دلیل  استعمارگران بیشتر به

و « ابن نفاع»دو شخصیت  ،ترین نمایندگان این گفتمان دگرگونی سبک زندگی است. اصلی
داند: ها را عامل فالکت و بالیا و معاصی میبرای مثال، ابن نفاع، ورود آمریکایی؛ هستند« عمیر»
 منیف،)« دان دهبا آنها آم هم الیاو معاصی و ب ها ، شیطانندا ها آمده از زمانی که آمریکایی»

هاست و  سامان کافربودن آمریکاییه اشاره شد، عامل این وضعیت نابک اما چنان ؛(383الف: 2005
ا معاشرت نه با آ هم کسو هر شان کافرند ا کافر هستند، همهنه آ» شان: گرانه های سلطه نه سیاست

رو، ابن نفاع دستاوردها و تکنولوژی مدرن را نیز حاصل  از این ؛(280 :)همان« کافر است ،کند
در همراهی با شورش کارگران شرکت نفت نیز،  .(همان) داند ها با اجنه و شیاطین می ربیهمکاری غ

اگر نماز »خواند:  کند و مردم را به رویارویی با ظالمان فرامی وی در مسجد نماز جماعت برگزار می
و سرزمین بر مسلمانان واجب است، مقاومت در برابر ظلم و حمایت از برادر مسلمان و دفاع از 

از بسان ابن نفاع، نیز )یکی از برادران همسران سلطان خریبط( عمیر  .(585: )همان «حق نیز واجب است
ها کس با آنو هر ها کافر هستند انگلیسی» ورزد:ها مخالفت میخاستگاهی عقیدتی، با انگلیسی

 خواند: میاین دیدگاه، مردم را به جهاد فرابا  و ؛(379ج: 2005منیف، ) «همکاری کند کافر است
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با تحریک مردم به جهاد  وی .(385 همان:)« توان صبر کرد یا ساکت ماند نمی .جهاد است ،تنها راه»
اما  ؛کند سلطان خریبط اقدام میه جنگ علیه ب ،با همکاری ابن میاح و ابن مشعان آوری نیرو، گردو 

 شود. خورد و روانۀ زندان می در این جنگ شکست می
 

 گفتمان زنان .4-5
، بسان هر رمان رئالیستی دیگری، تصویری واقعی از طبقات و الملحمدن گانۀ پنجبدیهی است که 

گانه، نقش زنان در این پنج ۀهای اجتماعی، از جمله زنان ارائه داده است. بر این اساس، عمدگروه
الشعاع مردان است. به قول شاکر النابلسی، در جوامع مردساالر و غیردموکرات ای و تحتحاشیه
های منیف بازتاب یافته است، حتی مردان از حقوق شهروندی برخوردار نیستند، که در رمان عربی

با این حال، در  .(444: 1991، )النابلسیکنند چه رسد به زنان که سرکوبی مضاعف را تجربه می
توان گفتمان مستقلی را شدۀ زنان، می، در کنار صدای فرودستانه، درحاشیه و سرکوبالملحمدن

شکستن   شورد و میل بهجزیرۀ عربستان میصدایی جامعۀ مردساالِر شبهرصد کرد که علیه تک
)همسر  «الحمد ةوضح»ارد. شدۀ پیرامون خود دشده و مسلم فرضها و هنجارهای نهادینه سنت

هاست که برای مدتی، حتی نقش رهبری اعتراضات را بر عهده یکی از این شخصیتمتعب الهذال( 
 «عدله» .(125الف:  2005)منیف، شود می« وادی العیون»ساالر مخالفان برای ترک و قافلهگیرد می

بوهای قصر سلطان را بشکند کوشد تانیز شخصیتی متمرد است که همواره می)همسر سلطان خزعل( 
های اصلی است که در جریان نیز یکی دیگر از شخصیت «الحسن ةخزن» . (221د: 2005)منیف، 

)پزشک سنتی به یاری مفضی الجدعان  و کندبا آنها همراهی میاعتراضات کارگران و مردم حران، 
 «امی زهوه» .(600-594و  532الف:  2005)منیف،  شتابدمی مجروحان به معالجه و پانسمانموران( 

ثیر و أترین فرد در قصر الروض است و ت های مهم موران و قدرتمندنیز یکی از شخصیت «شیخه»یا 
کرد و کنار سلطان شود که لباس رزم بر تن میاو گفته می دربارۀنفوذ زیادی بر سلطان دارد. حتی 

و یتیمان و آزادی زندانیان نیز  جنگید. همچنین در کارهای خیریه، مثل کمک به فقراخریبط می
 .(78 – 72ب: 2005)منیف، سزایی دارد نقش ب

 

 گفتمان کارگران .4-6
آید، شمار می های فرودست بههرچند جزو گفتمان)بسان گفتمان زنان(  الملحمدنگفتمان کارگران در 

گاهی طبقاتی، با چاشنی اندیشۀ مارکسیستی است.  کارگران در این اما در عین حال، حامل نوعی آ
جای داستان دارند. گرایانه در جایگانه، از آوایی مستقل برخوردارند و حضوری فعال و کنشپنج

ها، دست به نافرمانی کنند و در صورت عدم تحقق آنح میاین کارگران مطالباتشان را علنًا مطر
برای مثال، با  ؛ندکن می وادار زنند و کارفرمایان را به کرنشمی)اعتصاب و تظاهرات( مدنی 
بر رسیدگی به وضعیت کارگران و عرضۀ  های آمریکایی مبنیهای شرکتنشدن وعده محقق

ند و کنهای مستقل به ایشان و نیز اخراج برخی از کارگران، تعداد زیادی از ایشان اعتصاب می خانه
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مردم عادی، ابعاد ورزند. این اعتصاب، با پیوستن بسیاری از از رفتن به سر کارشان امتناع می
که نیروهای امنیتی به شود؛ تا اینی تبدیل میرفته به قیامی سراسر گیرد و رفتهتری به خود میگسترده

درصدد و با توسل به خشونت و شلیک مستقیم به معترضان، )رئیس پلیس حران( دستور جوهر 
رسد و به سرانجام می آیند. با این حال، مقاومت معترضانها برمیخاموش کردن صدای اعتراض آن

کار شوند. بعدًا، به دستور امیر حران، کارگران اخراجی به نشینی مینیروهای امنیتی وادار به عقب
 .(607)همان: شود گردند و تحقیق و بررسی در اهداف و دالیل اعتراضات کارگران آغاز میمیباز

 

 گفتمان کوشندگان سیاسی و فرهنگی .4-7
کوشندگان سیاسی و »ورزیم و لفظ اجتناب می« روشنفکران»کارگیری لفظ به جا، تعمدًا ازدر این

ای و که در جامعۀ بدوی، قبیلهبندیم؛ چه آنکار می بهنقل از ماشاءالله آجودانی( )بهرا « فرهنگی
توان رّدی از روشنفکران، یعنی افرادی آزاداندیش دارای  ، نمیالملحمدنشده در پیشادولتِی ترسیم

مستقِل انتقادی دربارۀ مسائل مهم جامعه یافت. در مقابل، کوشندگان سیاسی و فرهنگی  تفکر
کنند و آن پسندند، اخذ می ای را که میاند که در بهترین حالت، هر فکر و اندیشهکردگانیتحصیل

 ری و اخالقی خودخود را دگرگون کنند. ایشان در چنبرۀ تعصبات نظ ۀبندند تا جامعرا به کار می
یکی از بارزترین  . (35: 1393 )آجودانی،کنند ها مبارزه میخاطر آنندند که بهیبفقط به اصولی پا

ها است. وی تمام اخبار موران را از رادیو و روزنامه)پسر شمران( « نمر»های این گفتمان شخصیت
« مر روزنامهن»که وی را تا جایی ؛اندازدها بحث سیاسی راه میخانهکند و در قهوهدنبال می

های پشت پردۀ حاکمان را برمال کند کوشد تا سیاستخوانند. وی در هر اجتماع و مجلسی می می
فرستد: پیغامی تهدیدآمیز برایش می)رئیس ادارۀ اطالعات( که حماد  تا جایی  ؛(375ب:  2005)منیف، 

ییدتت، و بهتره سنگ مثل اینه که مادرت نزا ،که یک کلمه بیشتر بگیچرا ؛زبونت رو قورت بده»
را پس از خلع سلطان خزعل، نمر انتظار تشکیل حکومتی  .(444)همان: « بخوری و ساکت بشی

عنوان  ای انتصاب شاهزاده فنر را به ؛ اما پس از اینکه رادیو در بیانیهباشدمبتنی بر دموکراسی  که دارد
عاجز  ،سخنانی که شنیده بود برای دقایقی از فهم»ماند: کند، مبهوت میسلطان جدید اعالم می

و  592)همان: « اشتباهی رخ داده! کرد: حتماً  شد و گیج و پریشان بود و گویی با خودش صحبت می
گیرد، شود. دیگر شخصیتی که در ذیل این گفتمان جای می( و نهایتًا همان شب بازداشت می593

که یک تا جایی ؛به مطالعه استمند است. وی نیز فردی عالقه)یکی دیگر از پسران شمران( نجم 
کند با ومتی دارد و تالش میهای ضدحککند. نجم نیز فعالیتمیتأسیس فروشی در موران کتاب
ها، زندانی و به دلیل همین فعالیت( 583)همان: گری، مردم را علیه حکومت مستبد بشوراند روشن

ها، تر اشاره شد، این شخصیته پیشکگیرد. با این حال، چنانشود و تحت شکنجه قرار میمی
گاهی، از داشتن اندیشۀ مستقل بی به رو، نقد ایشان از نظام اند و از اینبهرهرغم برخورداری از آ

 سیاسی، غالبًا نقدی سطحی است.
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 انواع الحاقی .5
 ترین و مهم یکی از ،از دیدگاه باختین (Incorporated Genres)« های تلفیقی گونه»یا « انواع الحاقی»

در  .(Bakhtin, 1981: 320) گونی زبانی در رمان است هِی ناهمد سامان تلفیق و های ترین شیوه بنیادی
ویژه  به، فرانسویساختارگرایان  ای است که بعدًا در ادبیات نظریه انواع الحاقی ایدۀ نخستینواقع، 

« بینامتنیت»دل آن اصطالح مشهور شد و از  )تئوریزه(نگری  دیدمان ،ولیا کریستوا و روالن بارتژ
)داستان کوتاه، های هنری  های مختلف، اعم از گونه تلفیق گونه ،رمان ،بیرون آمد. به باور باختین

را  های روزمره، بالغی، علمی، مذهبی و غیره( )گونهو غیرهنری  های نمایشی( های غنایی، اشعار و صحنه ترانه
 )تلفیقی(الحاقی  حالت ،ای را یافت که با رمان توان گونه می ندرت به داند. بر این اساس، مجاز می

ها با ورود به متن رمان، زبان خود را نیز  یک از این گونهن باور است که هرباختین بر ای نیافته باشد.
 .)همان( بخشد غنا میآورد و به این ترتیب، بر تنوع گفتاری آن  با خود می

 الملحمدن گانۀ پنجهای تلفیقی در  گونه فراواننگارندگان در این مقام، درصدد اثبات بسامد 
را به  یک از این پنج رمانچشم خوانندۀ هرچراکه اساسًا نخستین پدیدۀ متنی و زبانی که  ؛نیستند

ها،  )ترانههای بومی و کالسیک فرهنگ عربی  پربسامِد گونه کند، حضور پررنگ و خود جلب می
در تاروپود متن  غیره( و عربی، اشعار، احادیث، متون کهنهای  ها، حکمت المثل های فولکلور، ضرب حکایت
 .مستقل است یمستلزم تدوین کتاب ،الملحمدن گانۀ پنجدر  های الحاقی ذکر تمامی این گونهاست. 

 گذرانیم:  چند مورد را از نظر میبرای نمونه، با این حال، تنها 
  دو حدیث از (429): یک حدیث از عمر ابن الخطاب 433-429، صفحات التیهرمان ،

 .(433)هایی از اذان  ، بخش(431و  430) کلیلهودمنه، دو داستان از کتاب (429)پیامبر اسالم 
  یک حدیث از پیامبر اسالم(269) یک بیت شعر :273 -269 صفحات ،بادیةالظلماترمان ، 

 و یک داستان از (271 -270)عربی  المثل ، چند ضرب(271) سورۀ یس 78، بخشی از آیۀ (270)
 .(273 -272) اثر المقریزی السلوکلمعرفةدولالملوککتاب 
  المثل. : ُنه بیت شعر و یک ضرب330، صفحات تقاسیماللیلوالنهاررمان 

کارکردهای چه در این پژوهش برای نگارندگان حائز اهمیت است، تحلیل آن با این حال،
های الحاقی در  گونه زیادو پاسخ به این پرسش است که آیا بسامد  گانه های تلفیقی در این پنج گونه
در این خصوص، باختین در  های پسااستعماری باشد؟ تواند واجد داللت می الملحمدن گانۀ پنج

 نویسد:  گری در رمان می های الحاقی و منطق مکالمه تشریح پیوند میان گونه
ای الحاقی به متن رمان، نویسنده گفتار شخصی دیگر را )به زبانی دیگر و به شکلی  با ورود گونه

گیری نوعی خاص  دهد. این گفتار به شکل شده( درخدمت هدف و مقصود خود قرار می تحریف
زمان درخدمت مقصود دو  به دیگر سخن، گفتار الحاقی، هم ؛شود دوصدایی می از گفتماِن 

شدۀ نویسنده. این دو  گویندۀ متفاوت است: مقصود مستقیِم شخصیت داستانی و مقصود تحریف
  .(Bakhtin, 1981: 320) ای هستند صدا دارای ارتباطی مکالمه
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 در متن رمان، یهای الحاق به دیگر سخن، باختین معتقد است که نویسنده با گنجاندن گونه
    کند. گری می شدۀ خود، وارد منطق مکالمه های داستانی را با صدای تحریف صدای شخصیت

گفتمان مسلط  های الحاقی، پادگفتمانی در تقابل با گونهمنیف با ذکر این با این توضیح، 
 و منش گفتارای که در  گرانه گفتمان سلطهکند. این پادگفتمان با  ارائه میاستبداد/استعمار 

سلطان خزعل، سلطان فنر، خالد المشاری امیر حران، امیر وادی العیون،  سلطان خریبط،)های مستبد  شخصیت
شود.  ای می وارد فضایی مکالمهیابد،  تبلور می (همیلتونسینگلر، ) گرو استعمار (جوهر رئیس پلیس حران

ایده و تصور است که مردمان عادی و همواره درصدد القای این  )مستبد/استعمارگر(گفتمان قدرت 
سان  به ایشان را به دیگر سخن، ؛برند سر می  فرودستان در یک َمحاق و ُتهینای فرهنگی و تمدنی به

گاهِی فرهنگ  ای فاقد َرمه ، تنها باید از انکشی و پیشبردش که برای بهره دهد جلوه می یتاریخ و آ
 دربارۀ بینیم که مثالً  می را در سخنان سینگلرنمونۀ آشکار این گفتمان  زبان زور بهره جست.

شان  گر دردهای کهنهیک نوع آواز َبَلدند که هم بیان نشینان فقط این بادیهگوید:  موسیقی عربی می
نیز « دبکه»دربارۀ رقص  .(261الف:  2005)منیف،  کنند را واگویه می  هایشان آن است و هم در شادی

ور و آن   اولیه، این های دهند و مثل انسان حیوان یکدیگر را ُهل میرقصند مثل  وقتی میگوید:  می
سینگلر مجهز به گوید:  شناسانه می ین گفتمان شرقصالح ابراهیم دربارۀ ا .()همانروند  ر میو

های  داوری ها و پیش فرض کوشد تا پیش رو، می از اینشناسانه و استعماری است و  فرهنگی شرق
واقع، استعمارگران غربی از هیچ  خواهد، اعمال کند. در زمانی که می خویش را بر هر پدیده و

ان . آنکنند دادِن شرق و نیازش به تمدن غربی دریغ نمی نشان  مانده و وابسته تالشی برای عقب
 ها هستنددرصدد اثبات حقانیت آن اند و اکنون تنها تعریف کردههایی را برای خود  فرض پیش

میراث فکرِی  گستردۀ با بازتابمنیف عبدالرحمن با این توضیح،  .(287و  286 :2004ابراهیم، )
را )در کنش و رویداد( رقیب  صدا و بی تک الی متن، این انگارۀ ایدئولوژیِک  در البه اسالمی-عربی

 گراِن  سلطه پشتوانۀ بیهویت و  اما بی ،صدای فرادستانه ،که در آنکند  ای می وارد فضایی مکالمه
شود.  دارد، وارد گفتگو میریشه فرودستانۀ اصیلی که در تاریخ و تمدن  داخلی و خارجی با صدای

همان صدای  شود، گر می های الحاقی جلوه گونه فراوانکه در بسامد  در واقع، صدای دوم
واقع، نویسنده با  در د.کش عامدانه گفتمان قدرت را به چالش می نویسنده است که شدۀ تحریف

شناسی برآمده های اصیل عربی و اسالمی، در پی نفی گفتمان مسلط شرق دن به آثار و ارزشز نقب
 است. 

 

 نتیجه. 6
 توان در چهار مورد خالصه کرد: نتایج این پژوهش را می

های  دلیل کاربستش در تبیین مؤلفه  ای و نظریۀ چندصدایی میخائیل باختین، به : منطق مکالمهنخست
های نوینی در حوزۀ مطالعاتی پسااستعماری بگشاید و  تواند افق صدایِی قدرت مطلقه، می گری و تک سلطه
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 ؛های هژمونیک پنهان در متن ادبی را تبیین کند سویه
تعدد روایت  که با سازوکارهایی نظیر روایتی متکثر و چندصدایی است الملحمدن گانۀ پنج: روایت دوم

قول مستقیم،  گیری از جمالت پرسشی و استفاده از شیوۀ روایت نقل از یک حادثه یا رخداد تاریخی، بهره
وارد ری گ منطق مکالمهبه ، های گوناگون و غالبًا فرودست صدای سلطه را با روایت توانسته است روایت تک

 .کند
، دوگانگی مرکز/حاشیه یا فرادست/فرودست را با طرح الملحمدنعبدالرحمن منیف در : سوم

 ای گفتمانی را در روابط قدرت به نمایش گذاشته است.  های متنوع، از کار انداخته و کرانه گفتمان
الی متن، انگارۀ  اسالمی در البه-: عبدالرحمن منیف با بازتاب گستردۀ میراث فکرِی عربیچهارم

 ،کند که در آن، صدای فرادستانه میوارد ای  فضایی مکالمهبه گران را  سلطهرقیِب  صدا و بی ایدئولوژیِک تک
گراِن داخلی و خارجی با صدای فرودستانۀ اصیلی که در تاریخ و تمدن  پشتوانۀ سلطه هویت و بی اما بی
 شود. دارد، وارد گفتگو میریشه 
 

 منابع

 اختران، چاپ پنجم.  ،تهران ،یامرگیاتجدد)دفتریدرشعروادبمشروطه( ،(1393آجودانی، ماشاءالله )
 چاپ نهم. مرکز، ،، تهرانساختاروتأویلمتن(، 1386احمدی، بابک )

 مرکز، چاپ سوم. ،پیام یزدانجو، تهران ترجمۀ، بینامتنیت(، 1389آلن، گراهام )
 نگاه. ، تهران ،هایسیاسیفرهنگاصطالحاتومکتب(، 1391بابایی، پرویز )

 .نیلوفر ،جو، تهران سعید صلح ، ترجمۀ2چ، هایبوطیقایداستایفسکیپرسش(، 1397) باختین، میخائیل
 ،«، الحریق و النول( اثر محمد دیبةالجزایر )الدار الکبیر ةااستعماری ثالثیخوانش پس»(، 1399) باغجری، کمال

 .107-85 صص، 2، ش 12 دورۀ، دبعربیا
مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، چاپ  ،، تهرانپادگفتمانوسیاست،(،گفتمان1389) تاجیک، محمدرضا

 دوم.
ایدئولوژیکی در  های بررسی استعاره»(، 1398)ی علی نجفی ایوکحسن شاهی، سعیده و روح الله صیادی نژاد و 

زبانی، «دایک مدن الملح عبدالرحمن منیف، بر اساس نظریۀ ونرمان   ،4شماره  ،10جلد ، جستارهای
 .142-113صفحات 

 علم، چاپ دوم. ،تهرانشناسیکاربردی،نشانه(، 1390) سجودی، فرزان

https://lrr.modares.ac.ir/article-14-27574-fa.pdf
https://lrr.modares.ac.ir/article-14-27574-fa.pdf
https://lrr.modares.ac.ir/browse.php?mag_id=1295&slc_lang=fa&sid=14
https://lrr.modares.ac.ir/browse.php?mag_id=1295&slc_lang=fa&sid=14


 43/ 1400، پاییز 3، شمارۀ 13ادب عربی، سال 

 
 

 چشمه. ،، تهراننقدادبیازافالطونتابهامروزۀنامدانش(، 1393مقدادی، بهرام )
گه،  ،محمد نبوی، تهرانو مهران مهاجر  ترجمۀ، هایادبیمعاصرنظریهۀنامدانش(، 1385) مکاریک، ایرنا ریما آ

 چاپ دوم.

 

 

 

 .روزگار ،تهران ،ترجمۀ الهه دهنوی ،مطالعۀنظریۀادبیدرآمدیبرپیش (،1382) وبستر، آلن
Bakhtin, Mikhail Mikhailovich (1981), The Dialogic Imagination: Four Essays, Translated by Caryl 

Emerson and Michael Holquist, Austin, University of Texas. 
Mills, Sara (1997), Discours, London, Routledge. 
Pechey, Graham (2007), Mikhail Bakhtin: The Word in The World, Oxford, Routledge. 
 

References 

Ahmadi, B. (2007). The Text Structure and Textual Interpretation. (9 ed). Tehran: 

Markaz. [In Persian] 

Al- Eid, Y (1986). The Narrator: Standpoint and Form, The Study of Storied 

Narration. Beirut: Institution of Arabic Studies. [In Arabic] 

Al- Ruvaili, M., Al- Bazegi, S. (2007). The Directory of Literature Critic. (5 ed). 

Beirut: Arabic Cultural Center. [In Arabic] 

Allen, G. (2010). Intertextuality. (3 ed). (P. Yazdanjo, Trans.). Tehran: Marcaz. [In 

Persian] 

Al-Muhayedin, A. (1999). Narrative Techniques in Abdul Rahman Munif’s 

Literatur. Beirut: Arab Institution for Studies and Publishing. [In Arabic] 

Al-Nablusi, SH. (1991). Desert Tropic: The Study of Munif’s Literature. Beirut: 

Arab Institution for Studies and Publishing [In Arabic]. 

Bagjari, K. (2020). The Postcolonial Reading of Trilogy Aljazayer (The Big House, 

The Fire, The Loom). Arabic Adab, 12 (1), [In Persian] 

Bakhtin, M.M. (2018) Problems of Dostoevsky’s Poetics. (2 ed). (S. Solheju, 



یۀ چندآوایی باختین مدن الملحگانۀ  خوانش پسااستعماری پنج/ 44 یچۀ نظر  از در

Trans). Tehran: Niloofar. [In Persian] 

Bakhtin, Mikhail Mikhailovich.  (1981). The Dialogic Imagination: Four Essays. 

Translated by Caryl Emerson and Michael Holquist. Austin: University of 

Texas Press. 

Ebrahim, S. (2004). Crisis of Arabic Culture in Abdul Rahman Munif’s Literature. 

Almagreb: Arabic Cultural Center, Al – Dar Albeisa. [In Arabic] 

Makaryk, I.R. (2006). Encyclopedia of Contemporary Literary Theories. (2 ed). (M. 

Mohajer & M. Nabavi Trans.). Tehran: Agah. [In Persian] 

Meghdadi, B. (2014). Dictionary of Literary Criticism from Plato to the Present 

Day. Tehran: Cheshme. [In Persian] 

Mills, Sara. (1997). Discours. London: Routledge.  

Mills, Sara. (2003). Michel Foucault. London: Routledge.  

Munif, A.R. (2005). Cities of Salt: Quandary. (11 ed) Beirut: Arab Institution for 

Studies and Publishing. Almagreb: Arabic Cultural Center for Publishing and 

Deal. [In Arabic] 

 (2005). Cities of Salt: The Desert of Darkness. (11 ed). Beirut: Arab 

Institution for Studies and Publishing. Almagreb: Arabic Cultural Center for 

Publishing and Deal. [In Arabic] 

 (2005). Cities of Salt: The Trench. (11 ed) Beirut: Arab Institution for 

Studies and Publishing. Almagreb: Arabic Cultural Center for Publishing and 

Deal. [In Arabic] 

 (2005). Cities of Salt: The Uprooted. (11 ed). Beirut: Arab Institution for 

Studies and Publishing. Almagreb: Arabic Cultural Center for Publishing and 

Deal. [In Arabic] 

 (2005). Cities of Salt: Variations on Night and Day. (11 ed). Beirut: Arab 

Institution for Studies and Publishing. Almagreb: Arabic Cultural Center for 

Publishing and Deal. [In Arabic] 

 (2007a). Author and Exile. Beirut: Arab Institution for Studies and 

Publishing. Almagreb: Arabic Cultural Center for Publishing and Deal. [In 

Arabic] 

 (2007b). Among Culture and Politics. (4 ed). Beirut: Arab Institution for 

Studies and Publishing. Almagreb: Arabic Cultural Center for Publishing and 

Deal. [In Arabic] 

Pechey, Graham. (2007). Mikhail Bakhtin: The Word in The World. Oxford: 

Routledge.  

Sojoodi, F. (2011). Practical Semiology. (2 ed). Tehran: Elm. [In Persian] 

Tajik, M.R. (2010). Discourse anti Discourse and Politics. (2 ed). Tehran: Institution 

for The Studies of Development in Humanism. [In Persian] 
 

   


