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 چکیده

 
معاصر ايرانـی اسـت     منتًد ادبی، نويسنده و بلًیس سلیمانیرمانی موفّق از « بازی آخر بانو»  

 4311در سـال   ادبی اصـفهان  ةجايزو بهترين رمان بخش ويژة  جايزه ادبی مهرگاناين رمان برندة 
دهـد و  ايـران رخ مـی   4362دهـه  اجتمـاعی   -است  وقايع رمان، در زمان رويدادهای سیاسـی  شده

ــه در بســترهای كــم   رنــگ اجتمــاع اســت  موتــوع اصــلی و محــوری آن، بازكــاوی مســائل زنان
صـدايی در  چندصدايی، اصطهحی است كه باختین آن را با الهام از موسـیًی و در تًابـل بـا تـک    

هـايی  اثر حاتر است  در اين راسـتا مؤلّفـه   اثبات چندصدا بودنِ ،فرتیة اين مًاله رمان وتع كرد 
ها، چندزبانی، تغییر ناگهانی زاوية ديد، جدل ینهان وغیره بر اين ادعـا  چون بینامتنیت، تعدّد روايت

گذارند  رويکرد اصـلی مًالـه، بررسـی چندصـدايی از ديـدگاه میخايیـل بـاختین اسـت،         صحّه می
یردازان یساباختینی نیز اسـتمداد خـواهیم جسـت     برای تبیین بیشتر، گاه از توتیحات نظريههرچند 

تحلیلی است  برآيند اين مًاله حاكی از آن است كه رمان چندصدا بـا   –روش یژوهش، توصیفی 
دهد، او را به دريافتی نو و تفسیری ديگر از مـتن رهنمـون   ابزارهايی كه در اختیار خواننده قرار می

 سادگی از روساخت رمان قابل در  نیست  سازد كه بهمی
 

                                                 
 34/12/4311تاريخ یذيرش نهايی مًاله :                                                            04/40/4311تاريخ ارسال مًاله : * 
 
 )نويسندة مسئول( .ی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرادانشجوی دکتر-1

E-mail: Ostadmohamadi.nushin@yahoo.com  
 دانشیار زبان و ادبیات فارسی و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا. -2

 .سمت ةسسّؤاستادیار زبان و ادبیات فارسی و عضو هیئت علمی م -3
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%82%DB%8C%D8%B3_%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%82%DB%8C%D8%B3_%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87_%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C_%D9%85%D9%87%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87_%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C_%D9%85%D9%87%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87_%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B8%DB%B5
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D9%87_%DB%B1%DB%B3%DB%B6%DB%B0


 52 11شماره                       نشرّیة ادب و زبان                                                                                                 

 چندصدايی، بازی آخر بانو، بینامتنیت، چندزبانی، جدل ینهان کلیدی: هایواژه
 

  مهمقدّ-1

هايی كه در خدمت بندی كلی وجود دارد: رماندر بررسی رمان، همواره دو دسته

يی كه نويسنده )و راوی( قصد اثبات هااند و رمانايدئولو ی و باورهای نويسنده خلق شده

ها ابزاری برای تأيید سخن نويسنده نیستند  يک مضمون واحد را نداشته و شخصیت

طلبند كه تا یايان صدا موسومند، خوانندة منفعلی میهای دستة اول كه به رمان تکرمان

ستان را داستان )با كمک راوی( با يک شخصیت همراه شده و با توجیهات و افکار وی دا

گونه آثار خوانندگان اصواله برداشت واحدی از متن خواهند داشت  اما گیرد  در اينیی می

ها، هر هايی هستند كه به دلیل يکسانی حضور و صدای شخصیتهای دستة دوم رمانرمان

كردن يکی از  كدام ايدئولو ی و گفتمان خود را دارند و نويسنده قصد برجسته

تواند شخصیت ها خواننده، میگونه رمانر خاص ندارد  در اينها را به طوشخصیت

محبوب خود را انتخاب نمايد  همینین به علّت اينکه هر شخصیت داستان دنیا را از منظر 

ها )چه مّبت كند، هركدام از شخصیتها روبروست روايت میهايی كه با آنخود و چالش

كنند كه خواننده خارج از انتخاب ذكر میو چه منفی( داليل خود را برای رفتارهايشان 

ها برای رفتارهايشان را تا حدّی خواهد یذيرفت  شخصی خود، داليل هر كدام از شخصیت

 رمان دستة دوم رمان چندصداست 

 بیان مسئله:-1-1

بازی »های آن در رمان مًالة حاتر به بررسی چندصدايی از ديدگاه باختین و مؤلّفه   

ازد  از منظر باختین، رمان چندصدا، نمونة بلوغ يافتة رمان است  زيرا در یردمی« آخر بانو

صدا خبری است و نه از انفعال و های تکانديشی رمانگرايی و مطلقاين گونه، نه از جزم

گیری محض خواننده تحت تسلّط و سیطرة راوی  با اين توتیحات یاسخ دادن به جهت

 :های زير تروری استیرسش
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چگونه وجوه   -0يابد؟ هايی در متن نمود میصدايی چگونه و با چه مؤلفهچند  -4 

توان چندصدا بودن ساختار اثر را از جمله آيا می -3دهد؟ تفسیری متن را گسترش می

 داليل موفًیت اين رمان دانست؟

 تحقیقپیشینة  -1-2

ها عبارتند دربارة چندصدايی تاكنون مطالعات گوناگونی صورت گرفته كه اهمّ آن   

چندصدايی باختینی و یساباختینی )تکوين و گسترش » از: مًاالت بهمن نامورمطلق

باختین، گفتگومندی و چندصدايی  » ،(4312) «چندصدايی با تأكید بر هنر و ادبیات(

ترامتنیت مطالعة روابط يک متن با ديگر » ،(4310« )ییشابینامتنیت باختینی ةمطالع

 ًاالت گفتگومندی در هنر و ادبیات به كوشش نامورمطلق  ( مجموعه م4316«)هامتن

هايی است كه با وجود كسب جايزة بهترين رمان رمان بازی آخر بانو، از جمله رمان

های مختصری دربارة آن صورت مهرگان و جايزة ادبی اصفهان، همینان نًد و بررسی

ات: زنانگی، نمايشگری و بازيگر كلم»است  از جمله مًالة مونا هوروش با عنوان گرفته

(، مًالة نژند بیزكی 4313فصلنامة تخصصی نًد ادبی )« آفرينش در رمان بازی آخر بانو

كتاب ماه و ادبیات و « خوانش رمان بازی آخر بانو« ییام داستان: چگونه فوالد آبديده شد»

ن تا بازی چندصدايی در رمان زنان ايران: از سووشو»(، مريم حسینی در مًالة 4311فلسفه )

(، یروانه احمدی و محمدجعفر 4312كنگرة گفتگومندی در ادبیات و هنر)« آخر بانو

های موسیًايی روايت چندآوا در ادبیات داستانی و نمايشی جلوه»يوسفیان كناری در مًالة 

های مطالعاتی بازی آخر بانو اثر بلًیس سلیمانی و نمايشنامة افرا نوشتة بهرام ايران، نمونه

(  دو مًالة آخر، به 4313دوفصلنامة علمی یژوهشی نشرية مطالعات تطبیًی هنر، )« يیبیضا

دلیل داشتن مشتركات با اين مًاله به دقّت بیشتری نیاز دارند  در اين مًاالت، نويسندگان 

اند، نخست به معرفی چندصدايی یرداخته و س س اين مًوله را در آثار مدّنظر تعًیب كرده

توجّه به حداقل دو اثر در مًاله، مجال كمی برای دقّت نظر بر روی رمان  اما به علت بذل

ذكر  -4بخشد عبارتند از: اند  لذا نکاتی كه به مًالة حاتر تازگی میيافته« بازی آخر بانو»
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یرداختن به مًولة چندزبانی كه  -0ها در رمان  مؤلّفه برای چندصدايی و س س تعًیب آن

توجه به مًولة بینامتنیت و ذكر  -3ن رمان تحت بررسی دارد نًش بارزی در چندصداشد

هايی از آن در رمان مورد نگاهی به مًولة جدل ینهان و استخراج نمونه -1هايی از آن نمونه

 بررسی 

 ضرورت و اهمیت تحقیق -1-3

توان يافت كه از های اندكی از رمان چندصدايی میهای ايرانی، نمونهدر میان رمان

يل آن نویايی رمان در ايران و ساختار سنّتی نويسنده) راوی ( محور آن است   لذا جمله دال

ها، نويسنده و راوی های چندصدا كه در توزيع يکسان صدا میان شخصیت توجّه به رمان

 رسد اند، تروری به نظر میتوفیق كسب كرده

 بحث-2

« چندصدايی»رسد، يکی از اصطهحاتی كه تحلیل و بررسی آن تروری به نظر می 

(Polyphony است كه ) كارگرفته شد  ابتدا در موسیًی و س س در ادبیات به

 از برآمده صدايیتک است معتًد باختین  گیردمی قرار صدايیتک برابر چندصدايی در

 هایگزاره در زيرا غلط  يا است صحیح يا ایگزاره هر آن در كه است كهسیک منطق

 يعنی ادبی، اثر در چندصدايی ديگر سخن به  باشد صحیح تواندمی گزاره يک تنها منطًی

 كه تضادها زيستیهم كهم يک در و متن در گوناگون آرای و هاانديشه آواها، نمايش

بنابر باور باختین، در متونی كه   كندمی ياد چندصدايی غالب عنصر عنوان به آن از باختین

يک راوی يا زاوية ديد واحد، راويان متعدد با به عوض »ها چندصدايی وجود دارد در آن

 (                    41: 4310)كاستانیو، « كننديکديگر بر سر نًل داستان رقابت می

زند  ها حرف آخر را راوی میهايی است كه در آنرمان چندآوا اساساه متمايز از رمان»

ای های مکالمهمونة رمانترين نهای داستايوفسکی كه كاملبه نظر باختین، در رمان

وتوح توان بهشوند، دانای كل آگاه به جمیع امور وجود ندارد  در واقع نمیمحسوب می
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دار ها عهدهدانای روايتگری يافت كه در سطح باالتر از اشخاص ماجرا و متمايز از آن

 ( 444: 4310)تودورف، « سخن همگان باشد

در « چندصدايی»و « ایمنطق مکالمه»م در همین حال وی با مطرح نمودن دو مفهو 

ساز ابداع مفهومی تازه به نام بینامتنیت از زمینه« مسائل نظرية ادبی داستايوفسکی»كتاب 

ای و چندصدايی در ذات خود سرشتی سوی  ولیا كريستوا شد  در واقع منطق مکالمه

گیرد، صورت میتنها میان آواهای مختلف درون يک متن بینامتنی دارند  اين گفتگو نه

یذيرد  صدای متون ديگر از بلکه از متن فراتر رفته و میان متن و متونی ديگر نیز صورت می

جمله صداهايی است  كه در كنار صدای نويسنده، راوی و شخصیت درون رمان 

رمانی است ، یسنددرمانی كه باختین می(  10: 4312شود )بهرامیان، چندصدايی شنیده می

ی متعارض، از اعطای جايگاهی دادن به شنیده شدنِ صداهای گوناگون و حتّ كه با امکانْ

  وی در توصیف چنین رمانی ورزدمیف اجتناب كننده به صدای مؤلّمًتدر و تعیین

های رمان لّاهسکی ]و كفهای داستايونويسد: در حًیًت، ويژگیِ اصلیِ رمانمی

نیافته، يا های مستًل و امتزاجر صداها و ذهنیتوشنودی[ عبارت است از تکّّگفت

وشنودی كه لزوماه رمانی چندصدا چندصدايیِ راستینِ صداهايی كامهه معتبر  در رمان گفت

 حضورتوانند ها و صداهای متباين میكل، گفتمانت فًدان يک راوی دانایاست، به علّ

ها و انواع ديدگاهداشته باشند تا بدين ترتیب به جای يک نگرش يا گفتمان واحد، طیفی از 

های فرهنگی و اجتماعی در رمان بازتاب يابند  از ياد نبايد برد كه از نظر باختین، ارزش

ای از باورهای ايدئولو يک و روابط قدرت در اصطهحی است برای اشاره به شبکه« صدا»

ی او جامعه كه با مخاطب قرار دادنِ خواننده، جايگاه  ايدئولو يکی خاصی را تلويحاه برا

عبارت است از زبانی كه مًصودهای خاصی را افاده « صدا»كند  به عبارتی، معیّن می

زبان مشحون از)يا در واقع بسیار مشحون از( نیّات  ديگران »   باختین معتًد است:كندمی

ها و تأكیدهای است  تهی كردنِ زبان از نیّات  اغیار، يا به عبارت ديگر تحمیل كردنِ نیّت

استفاده از اين   (011: 4114)باختین، « د به آن، فرايندی دشوار و ییییده استشخصیِ خو

ها را خود، آن ارزش ةهای فرهنگیِ زمانشود كه رمان به جای تأيید ارزشتمهید باعث می
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های ناسازگار خو براندازد و خواننده را نیز به سمتی سوق دهد كه به شنیدن آرا و انديشه

 ( 46: 4311 )ن  : یاينده، بگیرد

 رمان بازی آخر بانو و بلقیِ سلیمانی-2-1

است « گل بانو»روايت داستان زندگی یرمانع دختری روستايی به نام  بازی آخر بانو،  

شود و سرنوشتی را كه جامعه، روستا و مادرش  برای وی  دانشگاهكه قصد دارد وارد 

شود، اما كنند تغییر دهد  او در طی زندگی خود عاشق فردی به نام سعید میبینی میییش

های شود و تجربهدهد كه منجر به طهق میرغم میل باطنی خود، تن به ازدواجی میعلی

نويسی يک تان كه تجربه داستانگذارد  سبک خاص روايت داسگوناگونی را یشت سر می

است و  نويسیِ راوی است، آزادی عمل بیشتری به نويسنده دادههنرجوی كارگاه داستان

 است  داستان را در فضايی از شک، حدس و عدم ثبات قرار داده

 های چندصدایی در رمانمؤلّیه -2-2

 بینامتنیت -2-2-1

بوق به مطالعاتی بود كه كريستوا در مس (intertextuality)«بینامتنیت»وتع وا ه  

مورد میخائیل باختین و موتوعات مهم نظريات او همیون گفتگومندی و چندصدايی 

 انجام داده بود  

ها و متون ییشین گفتهاو معتًد بود هر متن از همان آغاز، در قلمرو قدرت ییش»    

ايم  بینامتنی، در حکم اجزای دهد كه از ییش خواندهاست  هر متنی بر اساس متونی معنا می

دهد معنا داشته باشد  او نیز چون بارت، بر اين باور رابط سخن است كه به متن امکان می

زند، بلکه هر اثر بود كه هی  مؤلّفی به ياری ذهن اصیل خود به آفرينش هنری دست نمی

: 4311آلن،   300: 4302)احمدی، « ای از مراكز شناخته و ناشناختة فرهنگ استواگويه

من آنیه را كه »( مدّعی است كه 4113)سرخ نام گل(  اومبرتواكو با نوشتن رمان 13

ها اند( كشف كردم: كتاباند )و بارها به ما گوشزد كردهدانستهنويسندگان همواره می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87
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ای است كه ییش از اين گفته گويند، و هر قصه، قصهها سخن میهمیشه از ديگر كتاب

 ( 012: 4311 )آلن،« استشده

شخصیت سعید به عنوان معلّم روستا و فردی كه از تهران برای  -4

خودسازی و كمک به طبًات فًیر به يکی از روستاهای كرمان آمده است، نوعی 

نمايد  تشابهات اسمی رابطة بینامتنی با رمان نفرين زمین جهل آل احمد را تداعی می

اين اثر، عهقة معلّم مدرسه به ماه جان در خاور در بیبی در نفرين زمین و بیمّل بی

 بانو در اين رمان قابل تطبیق است  نفرين زمین، با عهقة سعید به گل

رسد نوعی رابطة بینامتنی با داستان زندگی در كلیّت رمان نیز به نظر می  -0

شود  مشابهت نام شخصیت مرد رمان )ابراهیم رهامی( با حضرت ابراهیم ديده می

دار شدن، هیم )ع(، ازدواج دوم به درخواست همسر اول و برای بیهحضرت ابرا

يکسانی نام فرزند )اسماعیل( و مواردی از اين دست، تاحدّی تأيیدكنندة اين ادعا 

 است 

 ها تقابل روایت -2-2-2

شود و در هر فصل، با تغییر در اين رمان، رويدادها به چندين شکل مجزّا روايت می   

يابد   زيرا اين مشخّصة اصلی ن احساس و قضاوت خواننده نیز تغییر مینًطة ديد، كانو

های چندصدايی است كه هر شخصیت بايد صدا، ايده و نًطة ديد فردی خود را داستان

ساز خود نباشد  اين رمان با هشت داشته باشد و لزوماه تأيیدكنندة صرف راوی يا كانونی

 فاوت است:فصل و دو تمیمه بیانگر چندين روايت مت

شود كه اعدام روايت اول، با مراسم خاكس اری اختر و امیر شروع می -4

بانو و اوايل ییروزی انًهب است  راوی گل 11اند  حوادا مربوط به سالشده

 است 

كند  جوانی روايت دوم، سعید به عنوان راوی وقايع را تعريف می -0

دهد  در طی داستان، وی های روستا را آموزش تهرانی كه به روستا آمده تا بیه
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بانو، اش برای ازدواج با گلشود و برای كسب اجازه از خانوادهبانو میعاشق گل

 گردد  راهی تهران می

بانو است كه ازدواجش را با رهامی )به اجبار روايت سوم، روايت گل -3

نو باداند  گلدارد و خودش را همینان در فکر و عشق سعید میمادرش( بیان می

شود، برای مردی كه هدفی از اين ازدواج جز فرزنددار شدن ب فرزندی میصاح

 ندارد  

بانو را هدف اصلی اين دار شدن گلدر روايت چهارم، رهامی، بیه -1

دهد كه برای اين امر از قبل تمهیداتی انديشیده كند و توتیح میازدواج بیان می

ش برای ییدا كردن است چون شناسنامة المّنّی، كسب رتايت همسر اولش، ته

خوانیم كه درست در همسری زيبا و باهوش وغیره و در انتهای روايت می

بانو را به زندان بانو جدا كرده بیه را به تهران و گلبیمارستان، حنیف را از گل

 كنند منتًل می

بانو را دوست دارد ولی بايد تركش كند، می گلرهادر روايت ینجم،  -1

چون  نیزدهد و ترسد، چون جايگاهش را از دست مییاز قدرت باالتر م چون

 ،دل نیست ةتن دادن به خواست ةعايت كند  زمانه، زمانا ربايد مهحظات سیاسی ر

نويسنده به آن دوران با  .خواهند و همان را انجام دهیمی بايد ببینی از تو چه

كوشد از یكند و مگاه عنان قلم را رها نمیولی هی  نگرد،نگاهی انتًادی می

بانو كه گويی نماد نظام حاكم است، از ديد گل انصاف خارج نشود  رهامی ةداير

كند، او در چشم همین مًدار بسنده نمیه رذايل است  ولی سلیمانی ب ةجامع هم

بینیم كه قضاوت شود، میروايت می نشیند و وقتی داستان از ديد اورهامی هم می

 ت اس بانو خالی از خطا نبودهگل

 بانو استاد فلسفة دانشگاه و مدرّس كارگاه داستاندر روايت ششم، گل -6

شود و همین امر او را دوباره به نويسی است كه با صالح رهامی آشنا می

(  اين روايت با 02: 4313كند )احمدی و يوسفیان كناری ،اش متّصل میگذشته
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رود و از هم فراتر می بانو حتّی از اينيابد  گلتصادف و مرگ رهامی، یايان می

سازد كه سردرآوردن از ساختگی و واقعی زندگی خود هزارتويی داستانی می

 نمايد  بودن آن تًريباه ناممکن می

رسد تمام داستانی كه ، به نظر می«تمیمة اول»در روايت هفتم با عنوان  -0

 بانوست كه يکی ازای داستانی از زندگی گلايم، نسخهتا اين لحظه خوانده

نويسی او به نام بلًیس سلیمانی نوشته است و با واقعیت شاگردان كارگاه داستان

هايی عامدانه دارد  در اينجا الزم است بین بلًیس سلیمانی، زندگی او تفاوت

نويسندة بیرون از رمان و بلًیس سلیمانی نويسندة درونی رمان تفاوت قائل شويم  

ستان خود از واقعیت داستانی رمانش بلًیس سلیمانی درون رمان، در مًابل دو

(، اما در 003-000: 4310داند )سلیمانی، كند و خود را خالق اثر میدفاع می

بانو ) كه به راهر در زندگی واقعی مهربانو نام دارد( متوجه گفتگويش با گل

ینداشته، ساختگی و داستانی است شود كه چًدر از آنیه خود او حًیًت میمی

 ( 411: 4313)هوروش، 

، روايت يکی از همسران  رهامی به نام «تمیمة دوم»روايت هشتم  -1

دهد: بر است كه با ارسال يک نامه، داستان را از منظری ديگر شرح می« مريم»

بانو نبوده بلکه فرزند اصلی خود اوست  اساس اين روايت، اسماعیل فرزند گل

« مرتیه»همسر اول رهامی  بانو و نهورود ناگهانی اين شخصیت به رمان كه نه گل

است، عهوه بر افزايش وجوه تفسیری متن، به نوعی شايد آخرين بازی نويسنده 

 در رمان، جهت برهم زدن یازل ذهنی خواننده محسوب شود  

 

 چندزبانی -2-2-3
( عدم  Heteroglossia« )چندزبانی»در اهمیّت بررسی اين مًوله، بايد بگويیم كه     

ها يعنی تزاحم ايدئولو ی« چندصدايی»ساز ايجاد كند و زمینهايی میها را بازنمتجانس زبان
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و با عمق بخشیدن به  (16: 0222شود )تهوی، ن رمان میو تساوی آرای مستًل در گفتما

 ( 000: 0226دهد )كردی، های متنوّع و مختلف را نشان میعد داللتی، آگاهیبُ

ها وجود دارد و برای كه در همة زبان شماریهای كهمی بیبرای توصیف اليه»باختین 

را ابداع « چندزبانی»، اصطهح «ها بر عملکرد معنا در گفتههای تسلّط اين اليهتوصیف شیوه

های «زبان»(  وی چندزبانی را به معنای به رسمیت شناختن 423: 4311كرد )مکاريک،

بًاتی و ادبی های طهای اجتماعی، صنفی و جنبشمتفاوتی در نظر گرفت كه در گروه

دانست كه دو ای می(  وی زبان را شبکه441: 4116مختلف وغیره وجود دارد )تودوروف،

حاصل « چندزبانی»دسته نیروی مركزگرا و مركزگريز، همواره در آن فعالیت دارند  

های تًويت نیروهای مركزگريز در كهم و در نتیجه، مکالمة میان انواع گفتارها و ديدگاه

(  در توتیح 31: 4300  سلدون،12: 4313ايدئولو يک در زبان است )باختین،اجتماعی و 

دهندة يک حرفه،  انر هر  انر گفتاری زبانی مدوّن است و نشان»اين اصطهح آمده است: 

توانند شامل ادبی و گرايش فرهنگی است و نظاير آن  به اين ترتیب  انرهای گفتاری می

 (   11: 4310)،كاستانیو « زبان عامیانه باشند ها، اصطهحات وها، لهجهگفتمان

در اين رمان، نويسنده برای نشان دادن چندزبانی رمانش، از دو تکنیک استفاده كرده  

ها جاری كاربردن لهجة محلّی است كه در زبان بعضی از شخصیتاست  تکنیک اول، به

ی رمان متفاوت است  مركزسازد كه با زبان ها را منحصر به خودشان میشود و زبان آنمی

هايی از ساير  انرها در متن رمان است كه هركدام به دلیل وارد كردن بخشتکنیک بعدی، 

 نمايند ای را در رمان الًا میتعلّق به  انری متفاوت، زبان ويژه

 ویژه ةالف(  زبان خاص هر شخصیت با لهج  

در روستای گوران از توابع بانو بخش اول رمان بازی آخر بانو، مربوط به زندگی گل

تکلّف و همراه با كرمان است  چندزبانی نمود يافته در اين بخش، در زبان ساده و بی

گويش خاص محلی آن خطّه است كه نويسنده از اين ويژگی غافل نبوده است  از جمله 

ها نمود يافته است، حیدر، هايی كه چندزبانی موجود در رمان در مکالمات آنشخصیت
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های اين زبان توان نام برد  از ويژگیبانو، ملیحه وغیره را میبانو، مادر گلود، گلداو

، 04،414، 41،02، 41، 43توان به حذف نون از كلماتی چون اين، اينجا، همین )همان: می

( حذف ت از افعال و كلمات و كاربرد كلماتی چون هسی، نیسی، هسن، 461، 461، 460

(حذف میم از كلماتی مانند چش 460، 34، 01، 02، 41، 41دونسم، نیس )همان: می

 (وغیره اشاره كرد  40)همان: 

خاور( و بیبانو)بیبخش ديگری از چندزبانی موجود در رمان در زبان حیدر و مادرگل

شود  حیدر عهوه بر داشتن لهجة خاص منطًة گوران، كلمات را به مش رقیّه جاری می

 برد:ی است به كار میسوادی وشکلی كه نشانة كم

 كنه،نمی شوورخواد معلّم بشه، به مکانیکم گه میمی»گويد: حیدر می -

 ( 41: 4310)سلیمانی،« ا ه ک

بشی مال  دگدرممعلّم كه هییی، اگه »گويد: ]حیدر[ آهسته می -

 ( 00)همان: « خودمی

تونه برا ای حسینیه يه كاری بانو حاج آقا نمیگل»گويد: رقیّه میمش -

اومد،  خوومگفته، يه شب دوباره همون مرد سبزیوش به  بشتبی خاور نه، بیبک

 ( 414)همان: « دروغ بگم    ايهبانو خیر نبینم گل

بفهمه  ايه حاجی»گیرد  بازويم را می« خداحافظ »گويم: به مادرم می -

كنم و سوار بازويم را از چنگش خهص می« مردكه شدی ای سوار ماشین 

 ( 410)همان: « بل باشت بیام»زند  آيد جلو به شیشه میمیشوم  مادر می

 ب( حضور شعر به عنوان ژانری مستقل در رمان:

اشاره به مصراع و يا بیتی از شعر در رمان، در واقع حکايت از حضور  انری ديگر در 

 اثر دارد كه باختین از آن به عنوان چندزبانی ياد كرده است  زيرا زبان لطیف و سرشار از

احساس در شعر، با زبان روايی و گفتاری رمان يکی نیست  لذا حضور آن در رمان از 

 های چندزبانی است نمونه



 92 11شماره                       نشرّیة ادب و زبان                                                                                                 

صدای شب من زندگی بودن نیست/ در رگ سبز حیات جای هم -

گنديدن نیست/ زندگی چون نهری است كه تمامش شکن است/ زندگانی شدن 

 ( 0: 4310است )سلیمانی، 

)همان:  ، كه شاعر قافیه را، كودكان آدينه راجستیممرگ را چنان می -

01 ) 

 اين عبارت از عبارات منسوب به شمس تبريزی است   -

خواندم: اگر در شرايط بهتری بودم شعر زمستان اخوان را بلند می -

 ( 433)همان:  های بلورآجیناسکلت

  معنای اين جمهت بويند مبادا گفته باشی دوستت دارمدهانت را می»  -

 ( 411)همان: « اين بخشی از شعر شاملو است»دانی؟ را می

گفتی با اين همه بايد خدمتتون عرض كنم، كتاب انسان موجود  -

كاندرين  ذره ذرهشعر  و ناشناخته نوشتة الکسیس كارل است نه كارل آلکس

، مال مولوی است نه سعدی و در مورد ماجرای افک با شما ارض و سماست

 ( 021مخالفم )همان: 

ای ضمنی به داستان، آیة قرآن یا عبارتی مشهور در ژانر ارهج( اش

 عرفانی:

ها، عبارات و جمهت مشهوری وجود در  انر عرفانی، همواره داستان -

یژوهان كه حتّی خوانندگان عادی نیز گاه با اين تنها اكّر عرفاندارد كه نه

كنند كه ی میاشارات و عبارات آشنا هستند  اين عبارات زبان خاص خود را تداع

با زبان عامیانه و گفتاری رمان، متفاوت است  لذا حضور اين عبارات از ديگر 

 های چندزبانی در رمان است:مصداق

« وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ وَاللَّیلِ إِذَا عَسْعَسَ»به نام خدا و به نام خلق قهرمان ايران   -

 ( 10)همان: 
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ه اندازة اختهف سنّیمون با هم ولی من با تو فرق دارم، من و تو ب»  -

 ( 401)همان: « داستان شیخ صنعان رو شنیدی؟« »اختهف فکری هم داريم 

زدة يک قبهه در جايی خوانده بودم درويشی در مًابل چشمان حیرت -

گذارد و بر مرگی دلخواهانه سر بر زمین می -شايد عطار –صاحب مال و منال 

شنیده بودم: بمیريد قبل از آنکه بمیريد  گريزد برای همیشه از نگاه مرگ می

 ( 014همان: )

است « موتوا قبل أن تموتوا»شده، ترجمة فارسی عبارت عبارت مشخص -

 كه از عبارات مشهور و رايج در ادبیات عرفانی است 

 دید ةتغییر ناگهانی زاوی -2-2-1
شان به يهارمان ةگرايانذهنی ةبه منظور تًويت جنبمدرن[ ]و یستنويسان مدرن رمان 

ديد   ةگاه از چندين زاوي ،آنان برای روايت يک رمانِ واحد ،بدعتی ديگر نیز دست زدند

كننده، شخص شركتشخص عینی به اولديد )مّهه از سوم ةمتفاوت بهره گرفتند  تغییر زاوي

داد، اما اين های رئالیستی رخ نمیشخص محدود( در رمان شخص نارر به سوم يا از اول

رود كه حًیًت غايی وجود ندارد  كارمیر رمان مدرن برای الًاء اين موتوع بهتمهید د

منظرهای متفاوتی كه راويانِ مختلف در يک رمانِ واحد برای فهم رويدادها و شناخت 

لیِ آن رمان را در یرتوهايی دهد تا دنیای تخیّكنند، به خواننده امکان میها باز میشخصیت

(  تغییر زاوية ديد در اين رمان، به دو شکل نمايان 42: 4311ينده،)ن   : یامتفاوت ببیند 

تنهايی روايتگر حوادا و رويدادهای در تعدادی از فصول، يک راوی به -4شود  می

در بعضی از فصول چندين راوی، روايت داستان را برعهده دارند  برای  -0داستان است  

ها اوية ديد در سه نوبت بین شخصیتز« صالح رهامی، سعید، محمدجانی»مّال در فصل 

با تغییر تاريخ، زاوية « محمدجانی، رهامی جوان، ابراهیم رهامی»توزيع شده است  در فصل 

كند و اين تغییرات به حدّی است كه خواننده ناچار است با ديد و راوی داستان تغییر می

ًی رويدادها را در ذهنش  دقّت تمام صداها را دنبال كند تا بتواند یازل داستان و نظم منط

مرتب سازد  در اين فصل خواننده يازده بار، با چرخش زاوية ديد میان سه شخصیت داستان 
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« 12تیر  1»راوی: محمدجانی، « 12خرداد  32»مواجه است كه به ترتیب تاريخ عبارتند از: 

محمدجانی، راوی: « 12مرداد 4» راوی: ابراهیم رهامی، «  12تیر  41»راوی: رهامی جوان، 

، «4312مرداد 01»راوی: ابراهیم رهامی، « 12مرداد 01»راوی: رهامی جوان، « 12مرداد 43»

راوی: ابراهیم « 4312مهر  42»راوی: ابراهیم رهامی، « 4312مرداد 34»راوی: محمدجانی، 

 راوی: رهامی جوان « 12مهر 01»راوی محمدجانی، « 12مهر  02»رهامی، 

 پنهان جدلِ -2-2-5
توان در آن حضور نیز نوعی گفتار است كه می» (Hidden Polemic)جدل ینهان 

« گیردديگری را احساس كرد  يعنی گفتاری كه در یاسخ به سخنان ديگری شکل می

(  در رمان بازی آخر بانو جدل ینهان، به اشکال مختلفی نمود يافته 403: 4311)باختین، 

بانو به ، گل«گل»افت كه در فصل سوم توان در مکالماتی ياست  بارزترين حضور آن را می

های ینهان و صورت نجوای درون و مونولوگ با خودش دارد كه تمن نشان دادن جدل

بانو در رسد گلسازد  در واقع، ابتدا به نظر میدرونی وی، صداهای ديگری را آشکار می

نگ دادن به سؤاالت مخاطب مشخصی است اما در یايان با جملة )صدای زحال یاسخ

شود كه وی در حال سركوب كردن ريزد( مشخّص میام را در هم میگفتگوی ذهنی

 های ینهان درونی خويش است:وجدان و جدل

 -« دونممی» -« اون رفت مأموريت» -« آره»-« كنی؟براش گريه می» -

-« مربوط به امنیت منطًه میشه، حضور اشرار» -« دونی مأموريتش چی بود؟می»

خوب اگه مأموريت رفته، چرا داری » -« گه اون دروغ نمی» -« تو باور كردی؟»

فکر » -« دوستش داری؟» -« نه » -« دونی؟نمی» -« دونم نمی» -« كنی؟گريه می

كسیت رو جبران كرده، دوسش نداری، بهش عادت كردی، بی» -«       كنممی

شايد اين » -« ی!یناه بشترسی بره و ديگه نیاد مّل سعید، اون وقت دوباره بیمی

ريزد )همان: ام را در هم میصدای زنگ گفتگوی ذهنی« دونم طور باشه نمی

462 ) 
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بانو است در رمان فراوان ديده دهندة ناآرامی درون گلمواردی از اين دست كه نشان

های درونی وی كه عهوه براينکه بازتاب صداهايی و یاسخ ها و یرسششود  كشمکشمی

وی دارد  همینین  آرامبیاند، نشان از روح یط ییرامون بر وی تحمیل شدهاست كه از مح

  411، 410، 411، 410، 414، 412، 466، 461است صفحات: 

 گیری نتیجه -3

رمان بازی آخر بانو اثری موفّق از بلًیس سلیمانی است كه درست همانند عنوانش، 

های بیرون از رمان( با بیان روايتگیرد  بلًیس سلیمانی نويسنده )خواننده را به بازی می

متناقض و اطهعات تدّ و نًیض )كه هركدام با نشانه و مداركی در رمان قابل دفاع هستند( 

كشد  تفسیریذيری، عدم سیطرة ايدئولو ی و در  خواننده را از واقعیت به چالش می

يکسان برای  گرايی نويسنده در ايجاد تصوير داستانیديدگاه واحد بر رمان و عدم جزم

های مختلفی بر ادعای چندصدا خوانندگان، از وجوه برجستة اين اثر است  هرچند مؤلّفه

 ها عبارتند از: ترين آنگذارند كه از مهمبودن رمان صحّه می

های برجستة اثر است  نويسنده به عنوان يک چندزبانی يکی از مشخصه -4

تمن حفظ زبان زنانة خود،  ها نیزاست در جايگاه مردانة روايتزن، كوشیده

صدا و گفتمان مستًل شخصیت مرد را حفظ كند، هرچند به خاطر محوريت 

 داشتن شخصیت زن در داستان، چندزبانی زنانه نمود بارزی دارد 

طور كه عنوان شد، در فصول آغازين ر زوايای ديد: همانتغییر مکرّ -0

ها در هر د راویخصوص و در فصول یايانی با تعدّراوی هر فصل يک فرد به

فصل روبرو هستیم  هرچند فصول ابتدايی نیز كه راوی منحصر به فرد دارد، گاه 

ناگهان روايت از طرف راوی محدود به سمت راوی دانای كل، يا ساير 

 شود ها سوق داده میشخصیت

كند، تعدّد يکی از عوامل اساسی كه چندصدا بودن اثر را اثبات می -3

همیون فردی مًتدر كه سکّان كشتی داستان را به دست هاست  نويسنده روايت

های بعدی، و با خوانیم در فصلشود، بلکه همة آنیه در فصول میدارد راهر نمی
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شويم كند و ما متوجه میروايت ديگری از زاويه نگاه شخصیت ديگر تغییر می

ايم و نويسنده اين حركت خود را در آخرين كه در طی داستان بازی خورده

هايی شان قصهدهند، نکند همهها دارند مرا بازی میجملة كتاب )نکند همة اين

اند    نه بايد بازی را همین جا  تمام كنم، همین جا( به اند و تحويل من دادهساخته

 كند بهترين نحو به ما اثبات می

جدل ینهان، كه از جدال درونی شخصیت با صداهای شکل گرفته در  -1

اجتماع و افراد ییرامونش بر وی تحمیل شده است(حکايت  ذهنش )كه گاه از

 های فراوان دارد كند، در رمان نمونهمی

 

 
 منابعفهرست 

 هاالف( کتاب

    ترجمة ییام يزدانجو  تهران: نشر مركزتبینامتنیّ ( 4311گراهام  ) ،آلن  4

   تهران: مركز ساختار و تأویل متن(  4302احمدی، بابک  )  0

  رمران  ۀای، جسرتارهایی دربرار  ل مکالمره تخیّر   (4311  )باختین، میخائیل  3

زاده  تهران: مركز مطالعات و تحًیًات هنـری وزارت فرهنـگ   آذين حسین ةترجم

  و ارشاد

ــن  ة رمررانشناسرری و نظریّررزیبررایی(  4313 )_____________  1 ــة آذي   ترجم

 زاده  تهران: مركز مطالعات و تحًیًات هنری حسین

  دمشـق:  وجهة النظر فی روایات األصواات الرریةوة  (  0222د نجیب  )تهوی، محمّ  1

  اتحاد الکتاب العرب

 ترجمــة  منطررق گیتگررویی میخابیررل برراختین  (4314تــودوروف، تزوتــان  )  6

 تهران: مركز    چاپ دوم  داريوش كريمی

د نبوی  چـاپ  ترجمة محمّ  ساختارگرا بوطیقای(  4310  )________________  0

 دوم  تهران: آگه 
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  ترجمة فخـری  میخابیل باختین المبدأ الحواری(  4116روف، تزفیتان  )تودو  1

 لدراسات و النشر. ةالعربی ةبیروت: الموسسصالح  چاپ سوم  

  ترجمة ادبی معاصر ةراهنمای نظریّ(  4311سلدون، رامان و ییتر ويدوسون  )  1

 اس مخبر  چاپ دوم  تهران: طرح نو عبّ

   چاپ نهم  تهران: قًنوس ر بانوبازی آخ(  4310سلیمانی، بلًیس  )  42

ــور، نگــار  )رتــا، غــهمزاده، غريــبغهمحســین  44 میخاییررل برراختین: (  4310ی

   تهران: روزگار ها و میاهیم بنیادینزندگی، اندیشه

نویسری جدیرد: رویکرردی    راهبردهرای نمایشرنامه  (  4310كاستانیو، یل )  40

زاده  تهران: سـازمان مطالعـه     ترجمة مهدی نصرالهنویسیبنیاد به نمایشنامهزبان

 و تدوين كتب علوم انسانی )سمت( 

  اآلداب ة. قاهره: مکتبةالمراصر ةالسرد فی الروای(  0226كردی، عبدالرحیم  )  43

 تهران: فکر روز   فرهنگ اصطالحات نقد ادبی(  4301مًدادی، بهرام  )  41

مهـران   ةمترج  های ادبی معاصرنظریه ةنامدانش  (4311مکاريک، ايرناريما )  41

 د نبوی  تهران: آگه  مهاجر و محمّ

 

 هاهمقال ب(

ــه  يوســفیان كنــاری، محمــدجعفر )   4 هــای موســیًايی جلــوه(  »4313احمــدی، یروان

های مطالعاتی بـازی  های چندصدا در ادبیات داستانی و نمايشی ايران) نمونهروايت

نشرية مطالعـات  «  ئی(آخر بانو اثر بلًیس سلیمانی و نمايشنامة افرا نوشتة بهرام بیضا

  01 -41، 4313تطبیًی هنر  سال چهارم، شمارة هفتم، بهار و تابستان 

(  4311زاده، فاطمـه  روشـنفکر،كبری  یروينـی، خلیـل  قبـادی، حسـینعلی )      اكبری  0

نشـرية جسـتارهای   «  كـنم ها را من خاموش مـی های چندزبانی در رمان چراغجلوه»

  14-01(  03  )ییایی 0 ش6زبانی  د

(  4312بهرامیان، اكرم  مختاباد امرئی، سیدمصطفی  يوسفیان كناری، محمدجعفر  )  3

های چندآوايی باختین در نمايشـنامه داسـتان دور و دراز و    سـلطان    مًايسة جلوه» 

ابن سلطان و    به ديار فرنگ به روايـت مـرد مشـکو  ) محمـد چرمشـیر )ورمـان       
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هنرهای نمايشی و موسـیًی    -هنرهای زيبا نشرية«  اسفار كاتبان )ابوتراب خسروی(

  03-43  یايیز و زمستان  11شماره 

مجلـة یـژوهش ادبیـات      «چندآوايی در متون داستانی(  »4313یور،  اله  )كهنمويی  1

  46- 1  1دورة  معاصر جهان 

ادبیات چندصـدايی و نمايشـنامه بـا بررسـی مهـاجران از      (  »4316سی، احسان  )مًدّ  1

و  4311اسـفند    11و 11شـماره    صحنه )هنر و معماری( ةنشري  «  اسهومیر میرو

  11-13  4316فروردين 

(  چندصدايی باختینی و یساباختینی ) تکوين و گسترش 4312نامورمطلق، بهمن ) .6

ومندی در هنر و گمجموعه مًاالت گفت در چندصدايی با تأكید بر هنر و ادبیات(

  30-44    تهران: سخنادبیات

ــه   (  »4310 )______________  0 ــدايی  مطالعــ ــدی و چندصــ ــاختین، گفتگومنــ بــ

  143-310  10شماره   4310بهار   شناخت ةنشري  «ییشابینامتنیت باختینی

«  هـا ترامتنیت مطالعة روابـط يـک مـتن بـا ديگـر مـتن      (  »4316)______________.  1

  11-13  4316  زمستان16یژوهشنامة علوم انسانی  شمارة 

(  خوانش یـولی فونیـک، خـوانش كنتریـوان و خـوانش      4312لی  )نجومیان، امیرع  1

-33تهران: سـخن     مجموعه مًاالت گفتگومندی در هنر و ادبیاتدر زايشی واساز

11  

گفتمان غیرمستًیم آزاد در رمـان لـب   (  »4312، غفاری، محمد )______________  42

شـماره    46وره د  یژوهش ادبیات معاصر جهـان  ةنشري  «حسین سنایور ةبر تیغ نوشت

1  14-426  

چندصدايی و چندشخصیتی در رمـان یسـامدرن ايـران،    »(  4314نوبخت، محسن  )  44

زبان شناخت  یژوهشگاه  ةنشري  «با نگاهی به رمان اسفار كاتبان از ابوتراب خسروی

-11  4314یايیز و زمستان   علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  سال سوم، شماره دوم

402  

ــی  نیکوبخـــت، ن  40 ــعید  منشـ ــدلی، سـ ــزرگ بیگـ ــیدعلی  بـ ــع، سـ ــر  دسـ زاده، اصـ

دار تـا مصـلح اجتمـاعی، بـر     الگوی تحوّل نًش زن از همسر خانه(  »4314مجتبی )
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هـای  یـژهش «   كنـیم های سووشون و عـادت مـی  شناسی اجتماعی رماناساس نشانه

  031-040(  44 )ییایی 3 ش6زبان و ادبیات تطبیًی )جستارهای زبانی(  د

بازيگر كلمـات: زنـانگی، نمايشـگری و آفـرينش در رمـان      ( »4313وش، مونا )هور  43

  411-461  01  ش 0فصلنامة تخصصی نًد ادبی  س«  بازی آخر بانو

 

 هاهنامپایان ج(

بررسی و تحلیـل چنـدآوايی در مّنـوی مولـوی  بـه راهنمـايی:         ( 4312نیا، مريم  )رامین  4

  گاه تربیت مدرسدانشدكتری  ةرسالدكتر حسینعلی قبادی  
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