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مقدّمه
رمان «جاي خالي سلوچ» از مهمترين رمانهاي فارسي در حووزة ادبيوات اقليموي
است که از نقطه نظر نحوة پرداخت ،نوو روايوتگوري ،برخوورداري از زبوان زنوده و
پرتحرّک و  ....قابل تأمّل و بررسي است .دولتآبادي با خلوق ايون رموان واقو گورا و
باورپذير در عينيّت بخشيدن به توصيف اشخاص ،رخدادها ،خلق صحنههاي نفو گيور
و ...کوشيده و «روايت دردمندانه و سيرتباهي يوک خوانوادة روسوتايي را در ارتبوا بوا
زمين و حکايت تناز بقاي آنها و کشمکش ميان انسانهايي که در گيرودار بوا يکوديگر
و جزر و مدّ زمانه گرفتارند به تصوير کشد(».شهپرزاد ،1382 ،ص )147نويسندة رموان،
خود آن را روايت دردمندانه تبواهشودگي زنودگي يوک خوانوادة روسوتايي بويزموين و
ناپديدشدن سلوچ را بهمثابة فروپاشي زنودگي امثوال او و سرگشوتگي مرگوان را نشوانة
سرگشووتگي و بويهووويّتي جامعووه در ايون دورة توواريخي [اصوواحات ارضوي] خوانووده
است(.نک:جاي خالي سلوچ ،مقدّمه)
دولت آبادي در اين رمان کشمکش سوخت و بوياموان خوانوادهاي تنو دسوت و
زحمتکش و بيبهره از زمين را نشان ميدهد که براي زنده ماندن درگير جدالي نف -
گير است؛ جدال با خود ،با ديگران ،با جبر سونگين اجتمواعي و بوا شورايط غيرانسواني
اقتصادي.
نويسنده با چنان قدرت و قووّتي رخودادها ،صوحنههوا و اشوخاص را بوه تصووير
کشيده و توصيف کرده ،که خواننوده از وراي واژههواي بويجوان ،صوحنههوا ،وقواي و
وضعيّت تلخ و غيرانساني اشخاص داستان را پويش چشوم مويآورد و آنچوه را کوه بور
مرگان و خانوادة او ،بهعنوان مشت نمونة خوروار رفتوه ،بخووبي درموييابود و بوا آنهوا
احساس همدردي و همگرايي ميکند.
ميمنت ميرصادقي ،ضمن معرّفي اين رمان دربارة شخصويّت مرگوان چنوين موي-
نويسد« :مرگان زن پرکار و شجا روستايي ،که تنها و تحقير شوده و مصويبتزده بوراي
ادامة زندگي خود و بچّه هايش چارهانديشيهايي ميکند ،در حقيقوت مظهور روسوتايي
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از تحمّل دشواريهاي بسويار سورانجام از پوا در مويآيود و

وضعيّت ناگزير خود را ميپذيرد(».ميرصادقي(ذوالقدر) ،1379 ،ص)253
پيشينة پژوهش
در زمينة نقد و بررسي آثار دولوتآبوادي ،از جملوه رموان «جواي خوالي سولوچ»
کتابها ،مقاالت و پاياننامههاي متعدّدي نوشته شده است .اين نقدها را ميتووان بوه دو
دسته تقسيم کرد :تعدادي از آنها از منظر جامعهشناسي ،نقد اجتماعي و اقتصوادي ناشوي
از اصاحات ارضي و جريان شکلگيوري روابوط سورمايهداري و توسوعة شهرنشويني و
مشکات و پيامدهاي آن به بررسي اين رمان پرداختهاند.
دستة ديگر از نقدها به بررسي عناصر داستان ،روايتشناسي ،ويژگيهاي سبکي و
زباني ،و يا بررسي آن براساس مکتوبهواي ادبوي و ادبيّوات تطبيقوي و سويماي زن در
«جاي خالي سلوچ» اختصاص دارد .بررسي پيشينة پژوهش نشان ميدهد که اين داستان
تاکنون از نقطه نظر چند صدايي مورد بررسي قرار نگرفته است.
باختين و رمان چند آوايي
رمان يكي از انوا مهمّ ادبي است كه بهدليل حجم بسيار ،فضاي مناسوبي را بوراي
تضارب آرا و مطرح شدن عقايود گونواگون از سووي نويسونده و شخصويّتهوا فوراهم
ميكند .باختين -نظريهپرداز روسي -رمان را در يو

تقسويم بنودي كلّوي بوه دو دسوتة

ت آوايي و چندآوايي يا چندصدايي تقسيم ميکند .در رمان ت

آوايوي ،نويسونده تنهوا

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

كند و درواق حوادث داستان و شخصيّتها ،مانند بلندگويي هستند که صوداي

نويسنده را بر ديگر صداها و ديدگاهها حاکم کرده و تنها آواي وي را در اثر بوه گووش
ميرسانند .درحاليکه در رمان چند آوايي ،صوداي نويسونده بوه مووازات صوداي سواير
شخصيّتها و حتّي صداي خواننده به گوش ميرسود .در چنوين رموانهوايي نويسونده
صدايش را بر ديگر صداها حاکم نميکند و در واق فضاي دموکراتيکي در رمان ايجواد
ميکند تا ساير شخصيّتها نيز مجالي براي انعکاس انديشههاي خوود بوه طوور مسوتقل
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داشته باشند .در رمان چنود صودايي هور کودام از شخصويّتهوا ايودئولوژي ،ديودگاه و
تفکّرات خاصّ خود را دارند و نويسونده ،انديشوه و نظوراتش را در موورد موضووعات
گوناگون ،که به فراخور رمان مطرح ميشوند ،بر آنها تحميول نمويکنود .انعکواس آراي
گوناگون و گاه متعارض و متقابل در يک رمان ،آن را در دستة رمانهاي چند آوايي ،که
از نظر باختين مهمترين و کاملترين نو رمان اسوت ،قورار مويدهد(.غامحسوين زاده،
 ،1386ص)100
گفتگومندي جوهر اصلي انديشة باختين است و يک رمان خوب بايد گفتگويي و
چندآوايي باشد؛ يعني همزمان شخصيّتهاي گوناگون رمان نظرات متفاوتي را در موورد
مسايل فلسفي ،اجتماعي يا مذهبي بيان ميکنند و از آنجوا کوه تعامول کاموي ،واقعيّوت
اساسي زبان است ،بنابراين زبان داراي ماهيّت گفتگويي است(.باختين ،1387 ،ص)351
هر گفتهاي با پيشفرض دريافتکنندهاي بيان ميشود کوه محوقّ اسوت بوه هموان
نسبت توانايي پاسخگويي به آن گفته را داشته باشد .به نظر باختين رمان بويش از انووا
ادبي ديگر ،ماهيّتي گفتگويي دارد ،زيرا ميتواند داراي خصوصيّاتي هزلآميز يا هجوآميز
باشد و دايماً در مقابل ايدئولوژيهاي تماميّتخواه که ذاتواً مواهيتي توکگويانوه دارنود،
«رابطة راوي با شخصيّتهوا يکوي از بوارزترين اشوکال چنود صودايي در رموان اسوت.
شخصيّت اجتمايي و فرهنگي نويسنده ،باعث شکلگيري مقاصد معناشناختي و ارزشوي
خاصّي است .نحوة پراکندگي اين مقاصد در قالب زبان ،منجر به سبک پوردازي داسوتان
مي شود .نويسنده در پيشبرد مقاصد و ارزشهاي خود ميتواند شيوة تکگويانوه اتّخواذ
کند و اجازة بروز هيچگونه آوا و صدا را به شخصيّتها ندهد ،گاه نيز با ترکيب و تلفيق
ديدگاهها  ،زبان و آواي شخصيّتهاي گوناگون ،ضمن حفظ نظام ارزشي خود به نوعي
ساز آوايي( )archestrationدر متن دست پيدا کند .در اينصورت در کامي کوه اواهراً
متعلّق به راوي است ميتوان چنودين آوا شونيد(».رضوي و بوتاب اکبور آبوادي،1389 ،
صص)26-27
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«جاي خالي سلوچ» رماني است که در آن دولتآبادي به انعکاس زندگي پر فوراز
و نشيب خانوادهاي روستايي در يکي از روستاهاي خراسان ميپوردازد .خوانوادهاي کوه
پ

از غيبت ناگهاني سرپرست آن -سلوچ -مشکات و سختيهاي بيشماري ،زندگي

آنها را تحتالشّعا قرار مويدهود .گفتگوهواي موجوود در ايون رموان کوه بوه صوورت
واگويههاي دروني و گفتگوهاي ميان شخصيّتهوا آورده شوده ،از جملوه نکوات قابول
توجّه اين رمان است .همانطور که پيشتر اشاره کرديم ،بواختين رموان را بوه دو دسوته
تقسيم ميکند .رمان چندآوايي و رمان تکآوايي .رمان چندآوايي رماني است کوه در آن
«هيچ صدايي ،صداي حاکم نيست .نويسنده ،راوي و هر يوک از شخصويّتهوا بوهطوور
مستقل و بيآنکه مقهور انديشه و صدايي ديگور در اثور شووند ،آرا و عقايود خوويش را
منعک

ميکنند(».باختين ،1384 ،ص )309امّا در اثري که به شويوة توکگويانوه نوشوته

شده است ،صدايي جز صداي نويسنده شنيده نميشود و تمامي مؤلّفوههواي اثور حوول
محور آگاهي مؤلّف شکل ميگيرد .آگاهياي که جز خود «ديگري» را نمويپوذيرد و بوه
گفتگو با او نمينشيند.
از نظر باختين در يک رمانِ گفتگويي ،جهانبيني قهرمانان از طريق گفتگووي آنهوا
آشکار ميشود و نويسنده نه تنها از يک ديدگاه حاکم به عمق مسائل نمويپوردازد بلکوه
به راوي اين اجازه را ميدهد که در کنار ديگر شخصيّتهوا آراي خوود را بيوان کنود و
هيچگونه حاکميّت بيشتري براي اين صدا نسبت به صداهاي ديگر قائل نيست .در واقو
گفتار اشخاص مختلف باعوث تضوارب افکوار و عقايود آنهوا مويشوود کوه بيوانکننودة
ايدئولوژي ،تمايات ،نيازها و محدوديّتهايشان است .همچنين ديدگاه باختين در مورد
زبان ،که براي گوينده و شنونده اهمّيّت يکساني قائل است ،با يکي از فرضيههاي اصلي
پساساختارگرايي که "مرگ مؤلّف" خوانده ميشود در تضادّ است.
اگرچه نويسنده براي بيان افکار ديگران ناگريز است تا با آنهوا وارد گفتگوو شوود،
ولي ناپديد نميشود ،بلکه به نظر ميرسد کوه وي بوه عنووان هسوتة مرکوزي و هميشوه
حاضر اين شبکة زباني است که با ايفاي نقش يک عنصر ارتبا دهنده ،حاکميّت ميکنود
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و از طريق او گفتار و رسوم و نقول قوولهوا بوه هوم مربوو و وارد تعامول و ت ييور و
شکلدهي به کام گروهي ميگردند .در يکچنين برداشتي پاسخ خواننده و خوود زبوان
بهعنوان وسيلهاي براي فهم متن نشان داده ميشود.
«جاي خالي سلوچ» ،رماني است که در بخشهايي از آن صداي حواکم و مسولّط،
صداي نويسنده است و در بخشهايي نيز صوداي سواير شخصويّتهوا در کنوار صوداي
نويسنده به گوش ميرسند .وجود شيوههاي روايي گوناگون ،طرح افکار و انديشههواي
طبقات مختلف در کنار هم ،ديدگاه متفاوت شخصيّتها در مورد يوک موضوو واحود،
حضور ديگري در سخنان نويسنده و ديگر شخصيّتها و مواردي از ايندسوت موجوب
ميشود تا بتوانيم «جاي خالي سلوچ» را بهعنوان رمواني کوه توا حودود زيوادي قابليّوت
تطبيق با نظرية چند صدايي را دارد بهشمار آوريم و آن را از اين منظر موورد بررسوي و
مداقه قرار دهيم.
 -1-1پيوند مخاطب با نويسنده و متن
دولتآبادي در حين روايت داستان ،گاهي نسبت به واقعوهاي کوه در گذشوته ر
داده و يا اکنون در حال وقو است و نيز نسبت به احساس هر يوک از شخصويّتهواي
داستان در مواجهه با واقعهاي ،تجاهل و ااهار بياطّاعي مويکنود و ايون عودم آگواهي
خويش را گاهي بوا طورح پرسوشهوايي بوه خواننودگان موينمايانود .ااهوار تجاهول و
پرسشهايي اينچنين درواق  ،زمينهساز مشارکت خواننده در شوکلگيوري و پويشبورد
داستان است .پاسخهاي خواننده به اين پرسشها ،گفتگوي خواننده با متن و نويسنده را
فراهم ميکند و صدايش را در کنار ساير صداهاي موجود منعک
«مرگان لب ترکاند .پ

ميکند.

احساس کورد خشوکي کاسوههواي چشومانش کموي نوم

برداشته است .شايد از سورماي بواد(».دولوت آبوادي ،1388 ،ص )24در ايونجوا ااهوار
بياطّاعي نويسنده که با آمدن کلموة «شوايد» در موتن نموودار شوده بسترسواز فضوايي
گرديده است تا خواننده در اين بيخبري دخيل شده و علّتي براي نم چشمان مرگان در
ذهنش متصوّر گردد و صدايش را در اثر منعک

کند .يا در بخشي ديگر از رموان آموده
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است که« :سلوچ جثة ريزي داشت .خودش را جم ميکرد ،زانوهايش را توي شکمش
فرو ميبرد ،دستهايش را الي رانهايش -دو پاره استخوان -جا ميداد ،سورش را بويخ
ديوار ميگذاشت و کپان کهنة االغش را -االغي که همين بهار پيش ملخي شده و مورده
بود -رويش ميکشيد و ميخوابيد .شايد هم نميخوابيد ،کسي چوه مويدانود .شوايد توا
صبح کز ميکرد و با خودش حرف ميزد؟ چرا که اين چند روزة آخر از حرف و گو
افتاده بود (».دولتآبادي ،1388 ،ص )7بعد از مهاجرت ناگهواني سولوچ ،مرگوان بوراي
چارهجويي پيش کدخدا نوروز ميرود .نويسنده ،ترديدها و استيصال مرگان را در قالوب
پرسشهايي مطرح ميکند و پاسخهاي خواننده با اين پرسوشهوا زمينوهسواز مشوارکت
خواننده در داستان است« :گرچه مرگان ،همين دم که اميد به حورف نووروز بسوته بوود،
داشت از اين جور راهجويي خود نوميد ميشد؛ يعني نوميدي مثل شب پيش ميآمود توا
او را و راهجويي فريبندهاش را در خود بپوشاند .و اين با پرسشي در مرگان شرو شوده
بود .که اصاً براي چه آمده بود ،که برايش چه بکنند؟ کنکواش بيهووده چورا؟(».هموان،
ص)20
 -2-1پيوند نويسنده و خواننده
رمان «جاي خالي سلوچ» در يک فضاي روستايي در جريان است .فضايي که نگاه
اجمالي به طرز تفکر ،سوخن گفوتن و عمول تموامي شخصويّتهواي آن حواکي از فقور
فرهنگي و اقتصادي شديد آنهاست .تقريباً تمامي شخصويّتهواي ايون رموان بويسوواد
هستند و اغلب گفتگوهايشان حول محور مسايل معيشتي ميچرخد .بنابراين ،بوهنودرت
ميتوان ايدئولوژي و نگاه خاصّ مستقلي از جانب شخصويّتهواي رموان ،بوه مووازات
افکار و آراي نويسنده ،از اين اثر استخراج کرد .نويسنده هور جوا کوه مجوالي موييابود،
سخن و ديدگاه خويش را در مورد موضوعي خاص بوه طوور مسوتقل از سوخن ديگور
شخصيّتها انعکاس مي دهد و در واق صداي خويش را بر ساير صداها حاکم ميکنود،
به گونهاي که اين برتري به وضوح قابل تشخيص است .در قسومتي از رموان ،راوي در
ادامة توصيف حاالت هذيان گونه و بيماري ابراو مجالي مييابد توا ديودگاه خوويش در
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مورد درد و ناله را بيان کند« :ابراو را وا مي داشت زوزه بکشود،خمناله .چيوزي ،حوالتي
براي گشودن راه بر درد .باريکه راهي که آدم ناخوش براي عبور درد باز ميگوذارد .کوه
درد اگر بماند ،ميترکاند(».همان ،ص )52همانطورکه قباً نيز اشاره شد ،شخصيّتهاي
موجود در «جاي خالي سلوچ» افرادي عامي و بويسوواد و روسوتايي هسوتند .بنوابراين،
نميتوان از آنها انتظار داشت که به مانند افرادي مستقل و صاحب انديشه و ايودئولوژي
خاص ،صدا ،افکار و ايدههاي خود را -به مانند شخصيّتهاي رمانهاي داستايفسوکي-
مستقل از نويسونده در داسوتان حواکم کننود .در واقو صوداي شخصويّتهوا ،اعموال و
سخنانشان به گونهاي مقهور صدا و آن چيزي است که نويسنده در صدد القا و گفتن آن
است .البتّه اين موضو به معني حذف صداي شخصيّت نيست .گاهي توصيف حواالت
دروني و بازگو کردن واگويههاي هر کدام از شخصيّتها ،مجالي پديد ميآورد تا خوودِ
واقعي آنها از خال اين حاالت و مونولوگها شناسانده شود ،و اينجا است کوه صوداي
نويسنده ،خوانده و شخصيّت در کنار هم شنيده ميشود .امّا آنچه در اين رمان بوه طوور
قط همزمان با صداي نويسنده در داستان جاري است و بوه گووش مويرسود ،صوداي
خواننده است .دولتآبادي با عدم قطعيّت در کام ،توصيف صحنهها و حواالت درونوي
هر کدام از شخصيّتها و نيز فلشبکهايي به گذشته ،بواور و تصووّر شوکل گرفتوه در
مورد شخصيّتهاي رمان را به چالش مويکشود و نظورات خواننوده را در کنوار نظور و
انديشة خويش در مورد شخصيّتها ميپذيرد و اين در واقو مجوالي اسوت توا صوداي
ديگري جز صداي نويسنده در اثر به گوش رسد.
 -3-1آواي الفاظ
با توجّه به اينکه از ديدگاه باختين« :رمان تنوّ اجتماعي زبانها و گاه زبوانهوا و
آواي شخصيّتها است ،اين امر باعث ميشود تا رمان تنوّعي نظاممند و گسترده داشوته
باشد .اين نکته مستلزم آن است که زبان اصلي به گويشهواي اجتمواعي ،ل وتپوردازي
خاص يک گروه ،الفاظ اختصاصي حرفهاي مشخّص ،زبان نسلهواي مختلوف ،مکاتوب
گونوواگون ،اقشووار قدرتمنوود و حوواکم ،گووروههووايي کووه دوام آنهووا ديرپووا نيسووت ،زبووان
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روزمرّه(وگاه حتّي ساعتي) ،زبانهاي اجتماعي و سياسي(که هرروز دست-خوش ت ييور
ميشود) تقسيم شود .هر زباني نيز بايد در بطن خود دستهبندي و طبقهبنودي شوود .بوه
مدد همين چند زباني و چندآوايي ناشي از آن است که رمان تمامي مضامين را در کنوار
هم ميچيند و مبدّل به پهنهاي با مفهوم گويا و بازتاب دهنده ميشود(».بواختين،1384 ،
ص )79و نيز با درنظرگرفتن اين نکته که زبان از ديدگاه باختين سرشتي اجتمواعي دارد
و چند صدايي بودن اثري مستلزم حضور زبانها ،گويشها و لهجههاي مختلفي -که در
بستر اجتما به هم تنيده شدهاند -بنابراين ميتوان «جواي خوالي سولوچ» را بوه خواطر
وجود کلماتي خاص -متعلّق به شرق ايران و خراسان -و همچنين اصوطاحات خواصّ
کشاورزي که گاهي در متن غريب و نامأنوس بهنظر ميرسند ،از مصاديق چنودآوايي در
اين رمان به حساب آورد .کلمات و اصطاحاتي مانند :زاله پل ،شپات ،فورزاو ،چ ووک،
چ ان ،شرّت ،خوريژ ،خوير ،کُ ز ،چرّ ،لِخچِن  ،لفچان ،دال کند ،کلپيسه ،منگال ،بايتي،
پيشاو ،گنجفه ،کاون ِ ،غلِف و ....
 -4-1گفتگوي مرکّب
يکي ديگور از اشوکال بوارز چنود صودايي در رموان ،و ديگور گونوههواي ادبوي،
گفتگوهاي شخصيّتهاست .گفتگوها به دو دسوته تقسويم مويشوود :گفتگووي سواده و
گفتگوي مرکّب .در گفتگوي ساده ،شخصيّت مستقيماً شرو به اداي گفتگو با اشوخاص
ديگر در موقعيّتهاي مختلف ميکند .امّوا در گفتگووي مرکوب ،سوخنان شخصويّت ،در
ميان توضيحات و سخنان راوي پنهان ميشود .ايون دو نوو گفتوار ،در واقو نووعي از
گفتار ديگري است در قالب گفتگوي ساده يا مرکّوب شخصويّت کوه در خوال سوخنان
راوي بيان ميشود .باختين معتقد است گفتگوي مرکّب از جملوه بوارزترين و زيبواترين
انوا راهيابي چند صدايي در اثر است« :ايون زبوان در شوکل اوّليّوهاش وارد کشمکشوي
مرکّب از ديدگاهها ،داوريها و تأکيدها ميشود که شخصيّتها اعمال ميکننود .در ايون
حالت ،اين زبان پ

از آميختگي با نيّتها و تقسيمبنديهاي گونواگون آن از واژههواي

بزرگ و کوچک و همچنين اصطاحات ،تبيينات و صفتهاي مختلف سرشار مويشوود
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و با نيّات غيرخودي در هم ميآميزد(».باختين ،1384 ،ص« )118يخ ضخيم بود .امّا چوه
سود؟ آن سوي رود شور ،در چشمانداز مرگان ،هيچ جنبندهاي نبود تا او پنودار خوود از
سلوچ را به آن بدهد .هيچ و هيچ .زمين گويي از نفوس خالي شده بوود .حتّوي چرنوده،
حتّي خزندهاي .پ

به کجا بايد رفته باشد سلوچ؟ پ

به کجا بايود مويرفوت مرگوان؟

چرا اصاً آمده بود؟ اصاً چرا؟ که چي؟ حتي اگر سلوچ را ميديد (»....دولوت آبوادي،
 ،1388ص« )23حاال مرگان هيچ آرزويي نداشت .جز اين که الي در باز شود و عبّواس
بيايد .دشنام بر لب بيايد .بيايد و همه چيز را برهم زند .بيايود و خانوه را آتوش بکشود.
بيايد و مادر را به باد کتک بگيرد ،کتک بزند ،بيايد؛ فقط بيايد(».همان ،ص )77جماتوي
که پررن

شده در واق سوخنان مرگوان هسوتند کوه در ميوان روايوت راوي آموده و از

نمونههاي گفتگوي مرکّب و از مصاديق چندآوايي رمان به شمار ميآيند .بازتواب نيّوات
ديگري در ميان سخنان راوي -نويسنده ،دليلي بر موافقت راوي با ايون سوخنان نيسوت
بلکه صداهاي مختلفي را به صورت نقل قول مسوتقيم يوا غيرمسوتقيم وارد کوام «توک
گويانة» راوي کرده و حالت تک آوايي بودن آن را شکسته است.
 -5-1آواي انوا الحاقي در رمان
يکي از اشکال اصلي ورودچند زباني به جهان اثر از نظر باختين ،انووا الحواقي و
افزودني است(.باختين ،1384 ،ص)24
همانطور که قباً نيز اشاره کرديم ،رمان از جمله نادرترين انووا ادبوي اسوت کوه
زمينة ورود انوا ادبي ديگر(داستان کوتاه ،شعر ،ترانه ،نمايش ،فکاهي و  )...و انوا غير
ادبي (متون فلسفي ،علمي ،مذهبي و  )...را به بستر خود فراهم ميکند .شخصيّتهوا در
رمان و در گفتگوي خود پيوسته از اصطاحات زبان کوچه و بوازار و مصوطلح اسوتفاده
ميکنند که به شکستن اقتدار زبان ادبي متن و نزديک شدن آن به گفتگوهاي روزمره در
جهان زندة اطراف کمک ميکند .افزودن انوا ديگر ادبي و غيرادبي به بافوت يوک اثور،
عاوه بر ايجاد روابط بينامتني ميان اثر و آثار ادبي ديگر از دورههاي تاريخي مختلف ،با
وارد کردن سبک خاصّ نوشتاري انوا ديگر به اثر ،در چنود صودايي کوردن آن کموک
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شاياني ميکند .در «جاي خالي سلوچ» نيز ما با مواردي از ايندست مواجه ميشويم که
به زعم باختين از شاخصههاي مهمّ يک اثر چندصدايي اسوت« .شوبي چوون شوبه روي
شسته به قير» (دولت آبادي ،1388 ،ص )81از جمله مواردي است که دولوتآبوادي بوا
آوردن مصراعي شعر در اثرش به چند صدايي شدن رمانش کمک ميکند« .فقوط وقتوي
مرد ميتواند سرش را ميان مردم بلند نگه دارد که تخت شانههايش در کوار عورق کنود.
دست که به شانة مرد ميکوبي ،خاک بايد از آن بلنود شوود »(،هموان ،ص« )148از روز
برف مترس ،از دگور روز بورف بتورس »(،هموان ،ص« )143دارم علوياکبور بوه ميودان
ميفرستم(».همان ،ص)105
بهرهگيري از قول و باورهاي عاميانه از نمونههايي است که دولت آبادي با استفاده
از آنها در واق مصاديقي از چند آوايي در اثرش ايجاد کرده اسوت .از ديگور گفتارهواي
عاميانة موجود در «جاي خالي سلوچ» کوه باعوث چندصودايي شودن رموان مويگوردد،
ميتوان بهاين موارد اشاره کرد[« :مسلمه خطاب به مرگان] بگيرش حرامزاده را .شوير را
انگار از چورنة آفتاب ميمُکاند بگيرش ديگر .چاقي مگور؟»(هموان ،ص[« )15مرگوان
خطاب به ابراو و هاجر] شماها که غين خواب را پاره کردهايد »(،همان ،ص )21دولت-
آبادي در صفحات  125تا  136آنجا که به روايوت قماربوازي عبّواس بوا سواير جوانوان
زمينج ميپردازد از اصطاحات خواصّ ايون بوازي ماننود :گرگوي ،سوه بجلوه ،سوهبوز،
چاربجله ،گرگيپُک ،جيک ،چهار نقش ،سه اسب و  ...اسوتفاده مويکنود .بوهکوار بوردن
اصطاحاتي اين چنيني که در واق از اصطاحات کوچه و بازاري رايج در زمينج است؛
اثرش را چندآوايي ميکند.
 -6-1زاوية ديد و شيوة روايت
شيوهاي که نويسنده براي بيان داستان برميگزيند ،مانند دريچهاي است براي ارايوة
اطاعات داستان به خواننده(.مسوتور ،1379 ،ص )35در رموانهواي کاسويک ،اغلوب،
داستان از ديدگاه داناي کلّ روايت ميشود .روايت داستان از زاوية ديد داناي کلّ صرف
در واق حاکم شدن صداي نويسنده در کلّ اثور اسوت .صودايي کوه صوداهاي ديگور را
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مقهور صداي خويش ميسازد و به ساير شخصيّتهوا و گوروههواي حاضور در نوشوته
مجال بروز افکار و انديشههايشان را نميدهد .بوا توجّوه بوه تقسويمبنودي ديودگاههواي
روايت که مصطفي مستور در کتاب مبواني داسوتان کوتواه از آنهوا سوخن گفتوه اسوت،
ميتوان زاوية ديد «جاي خالي سلوچ» را داناي کلّ نمايشي دانست« .ديدگاه دانواي کولّ
نمايشي داناي کلّ است ،امّا فقط آنچه را که ميبيند ،گوزارش مويدهود .در واقو راوي
همچووون دوربينوي عموول مويکنوود کووه اعمووال و کارهوواي شخصويّتهووا را بووه نمووايش
ميگذارد...در اين ديدگاه بهرغم تأکيدي که بر بيطرفي آن مي رود امکوان تحقّوق بوي-
طرفي مطلق تقريباً صفر است .راوي در توصيف و تشريح صحنه-گزارش واقعيّت -بوه
ناچار در واقعيّت تصرّف مي کند .اين تصورّف از طريوق تأکيود بور برخوي رفتارهوا يوا
گفتارها و يا اشياي صحنه صورت مي گيرد .بههرحال به دليل داوري بسويار انودکي کوه
در متن صورت مي گيرد ،مخاطب فرصت و امکان تعامل فعّال با داسوتان را پيودا موي-
کند .اين ديدگاه اگرچه به دليل ماهيّتش ممکن است سرد و بي عاطفه تلقّي شود ،امّا در
داستانهايي با موضو خشونت بيشترين تأثير را بر مخاطب مي گذارد(».همان ،ص)38
اين نو شيوة روايت در «جواي خوالي سولوچ» باعوث مويشوود نويسونده ،خواننوده و
نظراتش را در مورد يک حادثه و صحنة خاص دخيل کند .آنجوا کوه نويسونده از علّوت
وقو حادثه يا بروز حسّي در هر يک از شخصيّتها ااهار بياطّاعي مويکنود و يوا بوا
يک عدم قطعيّت محسوس از آن سخن ميگويد در واق راه را براي مطرح شودن آراي
مختلف باز ميگذارد و موجبات سوخن گفوتن خواننوده بوا موتن و نويسونده را فوراهم
ميکند .باختين اين ورود «ديگري» به گفتار يک شخصيّت را حاصول گفتگووي درونوي
نويسنده با شخصيّتهايي که آفريده(ديگريهاي ذهني نويسنده) مويدانود .نويسونده در
گفتگوي دروني با اين ديگريهاي گوناگون که آفريدة خود او ،امّا جدا از او هستند ،اثر
را چندصدايي ميکند .يعني الزمة آفرينش اثري چندصدايي ،باور به جهاني متکثّر و پور
از صداهاي گوناگون به وسيلة نويسنده است .در يکوي از بخوشهواي داسوتان ،عبّواس
خواهر کوچکش -هاجر -را به باد کتک ميگيرد .گنگي و تعليقي کوه نويسونده در ايون
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قسمت و ساير قسمتهاي رمان براي فهم اين همه خشونت -کوه در سراسور رموان از
عبّاس ديده ميشود -ايجاد کرده ،در واق زمينهساز شنيده شدن صوداي خواننوده بوراي
رف اين ابهام است که هم نمايشي بودن داناي کلّ را به نمايش ميگذارد و هم نشانهاي
از چند صدايي بودن اثر است« .خشم بيهوده .چرا اينقدر پاچه ميگرفت؟ ح

ميکورد

چيزي فراتر از اين هياهوها آزارش ميدهد .چيزي گن  ،مثل خاري تر ،نورم و آرام بوه
قلبش خليده بود و دم به دم داشت بيشتر و بيشتر در او جا باز ميکورد .دردنواک نبوود،
آزارنده بود .ميدانست که کشنده نيست ،امّا ح

ميکرد که ميفرسايدش .ميديود ،بوه

چشم ميديد که بيقرارش کرده است .ميديد که س

شده است؛ س

هوار »(دولوت-

آبادي ،1388 ،ص )71زاوية ديد در «جاي خالي سلوچ» ،از ابتودا توا انتهوا ،دانواي کولّ
نمايشي است امّا در خال داستان ،بازگشت به گذشته و واگويههاي دروني شخصيّتها
باعث ت يير زاوية ديد داستان در بخشهايي از آن ميشوود .گواهي نويسونده بوا ملقّوب
کردن يکي از شخصيّتها مثاً عبّاس به صفت شمر ،نظر قطعي خويش را در موورد آن
شخصيّت بازگو ميکند امّا در ادامه ،بوا آوردن شواخصهواي حرکتوي و رفتواري و نيوز
توصيف حاالت دروني و تکگوييهاي اين شخصيّت ،نظر خويش را ،رد و يوا حوداقل
مخدوش کرده و به چالش ميکشاند و اين موضو به چندآوايي شدن اثر کمک ميکند.
 -7-1درهم آميختن صداها
داستان «جاي خالي سلوچ» در دورهاي از تاريخ کوه موسووم بوه دورة اصواحات
ارضي است ،روايت ميشود .دورهاي که زندگي کشواورزان و افوراد بويبضواعت را بوه
شدّت تحتالشّعا قرار داده و مردان خانواده را به خواطر فقور و بيکواري و بوراي کوار
مجبور به مهاجرت و ترک خانواده ميکند .آسيب اين مهاجرت بيش از پيش دامان زنان
را ميگيرد و صداي آنان را به عنوان موجوداتي هميشه در حاشويه و زحموتکوش ،کوه
طرد شدن از سوي همسر و استثمارِ جنسي از جمله خشونتهواي آشوکار و پنهوانِ روا
داشته شده بر آنان است که در کلّ رمان به گوش ميرسد .مرگان ،شخصويّت اصولي زن
اين رمان است که از سوي يکي از اهالي روستاي زمينج -سردار -مورد تعرّض جنسوي
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قرار ميگيرد .واگويههاي مرگان بوا خوودش ،صوداي او را در رموان مسوتقل از صوداي
نويسنده به گوش ميرساند و گاهي در بخوشهوايي از ايون واگويوه ،صوداي مرگوان و
صداي نويسنده در هم ميآميزند« :حتّي ناداري را ميتوان از يواد بورد ،امّوا برخوورد دو
غريزه را نه برخوردي به خشونت درهم شکستن دو چنار در توفان ،نه؛ نميتوان حلّش
کرد .نميتوان هضمش کرد .گرهي نيست که بتوان بازش کورد .نوه بوه دسوت و نوه بوه
دندان  ...در اين جاست که هنوز نتوانستهاي در قبال آنچه بر تو روا شده ،وض قواطعي
بيابي .نظر يکپارچهاي داشته باشي .از آن بيزار ،يا بودان خرسوند باشوي .تمامواً از خوود
برانيش يا قبولش بداري .مقبولش بداني .به چارميخ کشيده شدهاي  ...تو زني گريزي از
اين نيست .و مادري؛ گريز از اين هم نيست .شوي داري و شوي نداري .سلوچ هسوت
و سلوچ نيست .سايه و چهرهاش هست .اما اينها هيچکدام ،سلوچ نيستند .سلوچ نيست.
مرده است؟ زنده است؟ خواهد آمد؟ نخواهد آمد؟ زبانهها ،زبانوههواي سوؤال .پاسوخي
کو؟ نيست پاسخي نيست .جدال دو جوان در يوک جوان .سوردار و سولوچ .کشوش و
بيزاري .خواستن و واپ

زدن .جدال .تازيانه ،تازيانههايي در روحت صوفير مويکشوند.

شخم خورده و شيار برداشتهاي ،اي خاک خشک ،اي زمين باير؛ تو را بوه چپواول شويار
زدهاند اي خاک .اما تو زميني و هم دشتبان زمين ،نگاهبان زمين .و دشتبان و دشوت ،دو
چيزند .زمين رسيده شخم برداشته است و اين همانچه که در ذات ميطلبيده اسوت .اموا
دشتبان ،مرگان ،چپاول شده است .تاراج .به ي ما رفته .پ

او ،مرگان ،در شبگير چپاول

مرگان کجا بوده است؟ اين چگونه حراستي است؟ سرشکستگي و احساس بيحرمتوي.
امانت به تاراج رفته است »(دولتآبادي ،1388 ،صص« )35-36هر صداي منفردي تنهوا
ميتواند از طريق آميختن با مجموعة پيچيدهاي از همسرايان ،خود را به گووش ديگوران
برساند و اين مجموعه از صداهايي تشکيل ميشود که از قبل حضور داشتهاند .اين امور
نه تنها در مورد ادبيّات ،بلکه در مورد تمامي سخنها صودق مويکنود .بور ايون اسواس،
باختين ،فرهن

را مجموعههاي از سخنهوايي مويدانود کوه در خواطرة جمعوي حفوظ

شدهاند و هر گوينده بايد موقعيّت خود را نسبت به آنها تعيين کند(».توودوروف،1377 ،
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ص )9همانطور که پيشتر نيز به اين نکته اشاره کرديم ،رموان بوه سوبب گسوتردگي و
قابليّت خوبي که از حيث در خود گنجاندن اسطورهها ،فرهنو هواو باورهواي مشوترک
افراد و  ...دارد ،در واق نو ادبي خاصّي است که فضوا را بوراي تضوارب آرا ،افکوار و
فرهن هاي گوناگون و گاه متقابل فراهم ميآورد .امّا از آنجا که «جاي خالي سلوچ» در
يک فضاي روستايي و در بين افرادي عامي و بيسواد کوه از نظور فرهنگوي و معيشوتي
تقريباً مشترک بوده و از فقر اقتصادي و فرهنگي رنج ميبرند در جريان اسوت ،بنوابراين
ما در اين رمان با تقابل آرا و فرهن ها روبهرو نيستيم .تنها تقابل موجود در اين رموان،
تقابل معيشتي و اقتصادي است .در حالي که خانوادة مرگان براي برآورده کردن حوداقل
نيازهاي معيشتي خود با مشکات عديدهاي دست و پنجه نرم مويکننود ،خوانوادههوايي
مانند خانوادة ميرزا حسن ،کدخدا نوروز ،ذبيحاهلل و  ...از رفواه خووب و قابول تووجّهي
نسبت به آنان برخوردارند .بنابراين «جاي خالي سلوچ» از حيث انعکواس فرهنو هواي
مختلف که منادي انديشههاي مختلف و گواه متضوادّ اسوت رمواني توکآوا بوه حسواب
ميآيد.
 -8-1شيوههاي گوناگون روايت
بااينحال ،وجود شيوههاي روايي گوناگون در «جاي خالي سلوچ» ،آن را در زمرة
رمانهاي چندآوايي قرار ميدهد :شيوة روايوي دراماتيوک ،يکوي از شويوههواي روايوت
موجود در اين رمان است که نويسنده هنگامي که از عشق پنهان ميان سولوچ و مرگوان،
عشق نافرجام مراد و هاجر و يا از عواطف مادرانه و سورکوب شودة مرگوان نسوبت بوه
فرزندانش سخن ميگويد اين شيوة روايي را به کار ميگيرد« :آخرش چه گفته ميشود؟
اين که مرگان ساربانها با سلوچ تنورمالها خواهان همانود .بگوينود بگوذار هموة اهول
زمينج با اين خبر دهن خود را شيرين کنند چه عيبي چه گنواهي بگوذار هموه بور بوام
شوند و جار بزنند که مرگان و سلوچ با همديگر ميزنند و ميخورنود و درکارنود .کوي
بود که جلوي خواستن مرگان را بگيرد؟ هيچک

 ...آنچه مرگوان را مويکشوت لگود و

شلّاق نبود .دوري سلوچ ،مرگان را ميکشت .دوري پسر تنورمال(».دولت آبادي،1388 ،
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ص« )101اين هاجر بود که با مراد حورف مويزد جوواني پيشواني از زانوو برداشوت و
خاموش نگاهش کرد .جوابي نميبايست به او ميداد .زير لب به خوود گفوت« :برايوت
يک دستبند آوردهام .يک دستبند ،هاجر  (».دولوت آبوادي ،1388 ،ص« )344دل مرگوان
ميخواست برخيزد و برود روي گونة پسرش را دزدانه ببوسد .امّا چيوزي مثول اليوهاي
نامرئي مانعش ميشد .از اين که مهرباني خود را بنماياند شرمنده بود .مرگان چنين بوود
مهر خود را نميتوانست به سادگي بازگو کند .عادت نداشت .شوايد ،چوون بوروز دادن
عشق ،فرصت ميخواهد (»....همان ،ص )117از ديگر شيوههاي روايت موجود در ايون
رمان ،شيوة روايت تئاتري است .در روايت تئاتري ،داستان از ميان گفتگوي شخصيّتها
نقل ميشود -سخن راوي وجود نودارد -و در ايون روايوت گفتگوويي داسوتان ،بيشوتر
گفتگوها از نو ديالکتيکي هستند و خصوصيّات کامل يک گفتگوي نمايشي را دارنود و
براي اجراي صحنهاي مناسب بوده و روايت داستان از خال آنها صورت مويگيورد .بوه
طور مثال گفتگوي کربايي دوشونبه و ميورزا حسون از خريود و تصواحب زموينهواي
«خدازمين» خبر ميدهد و خواننده اين موضو را از ميان گفتگوها متوجّه ميشود « :آقا
ملک گفت :ميخندي کربايي؟ بله ،خدازمين .دمب زمينهاي ما و ذبويح اهلل ،و بربينوا
و زمينهاي پسرت به خدازمين متّصل مويشوود .مويتووانيم بوه راحتوي پاموان را روي
خدازمين دراز کنيم – .خدازمين که دست فقير مردم است -.دست مردم هست ،امّا موال
مردم که نيست – پ

مال کيست؟ – مال خدا اسمش روش است – .خوب؛ حاال که

بندههاي خدا رويش ميکارند و چارتا هندوانه از گوشوه کنوارش مويچيننود -.بوه چوه
دردشان ميخورد چارتا هندوانه؟ ما زمين خدا را از آنها ميخريم – اگور نفروختنود؟ -
ما ميخريم و به ثبتش هم ميرسانيم .چون هر چه بيشتر سند داشته باشيم ،رويش پوول
بيشتري ميتوانيم از دولت بگيوريم .مقودمات کارهوا را هوم آمواده کوردهام (»....هموان،
ص )88در بخشهايي از رمان نيز ،خواننده با فلشبکهاي هر کدام از شخصيّتهوا بوه
گذشته و ذکر خاطراتي از گذشتهشان ،با نوعي روايت زندگيناموهاي در رموان روبوهرو
ميشود.
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از آنجا که هر کدام از شخصيّتها با ديودگاه خواصّ خوويش بوه وقواي گذشوته
نگريسته و آن را روايت ميکنند ،بنابراين آنچه از گذشته در ذهن مخاطب نقش ميبندد
به هيچ وجه واحد نبوده و چندآواي مختلف در شکلگيوري آن دخيول بووده اسوت .در
گفتگوي ميان عبّاس و ابراو -در مورد سلوچ و جاي خالياش -مويتووان ايون روايوت
زندگينامهاي را ديد« :ابراو -پدر بود باالخره .همان سايهاش هم غنيمت بود -.بويپودر
زيادند ،ما که نوبرش نيستيم .حاال ديگر سينه از خاک برداشتهايم .هر جوري باشود نوان
خودمان را در ميآوريم .از گرسنگي نميميريم -.فقط که نان و گرسنگي نيست .هموين
که آدم را به چشم يتيم نگاه ميکنند خود درد کمي نيست  ...هميشه من را با خودش به
خدازمين ميآورد -.من را هم به چاهکني ميبرد -.ماه نوروز که مويشود خوودش گوود
ميزد و من هم دانه به گود ميانداختم -.من هم پاي چر چاه ميماندم و او مويرفوت
ته چاه .او ،بار به دلو ميريخت و من باال ميکشيدم -.اين آخريها گل تنور هم بورايش
درست ميکردم .به من ميگفت پنجههاي تو به کار تنورمالي ميخورد -.خيلوي خووب
ديگر ،واگوي کردن ندارد که؛ بگذار از کلوة خواجوه هوم بورود آن طورفتور »(هموان،
صص )180-181و يا در قسمتهايي از رمان که نويسنده با فلوش بوک بوه گذشوته ،از
عشق مرگان و سلوچ به يکديگر سخن ميگويد ،در واق از شيوة روايت زندگيناموهاي
بهره برده است .شيوة روايي رمان هاي دادگاهي ،شيوهاي است که در آن يک طورف در
مقام متّهم است و طرف ديگر در مقام شاکي .ما در «جاي خالي سلوچ» بوه موواردي بور
ميخوريم که نويسنده با اين شيوة روايت -روايت رموان هواي دادگواهي -بوه روايوت
داستان پرداخته است .از نمونههاي اين شيوة روايي ميتوان به گفتگوي مرگان و سردار
در مورد مزد عبّاس و کشته شدن لوک سياه اشاره کرد[-« :سردار] آن لوک سياه شتر تير
من بود .امّا پسر تو تلفش کرد – چرا پسر من؟ – پ
خوب .بله اما پسر تو شتربان بود .پ

کي؟  -مار ،موار زدش – موار،

براي چي دنبال شتر آدم راهي ميکننود؟ – شوتر

تو مست بود .مست شده بود .بايد مهارش ميزدي – من چه مويدانسوتم؟ علوم غيوب
داشتم؟ -ميدانستي .ميدانستي .چطور شترداري هستي که حال شوترت را نمويفهموي؟
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تو خبرة شتر هستي – خوب .خبره .خبره ،بله .امّا شتر در بهار مست ميشود .مون چوه
بکنم؟ -تو کاري نداري که بکني .من بايد بدانم چه بکنم .پسرم پير شده .سرکار توو– .
من چه ميدانم؛ خدا بدهد – من به گدايي نيامدهام سردار که به خدا حوالهام ميدهي -
پسرت شتر من را کشته ،تازه تو از من مزد ميخواهي؟ چهل جاي کارد روي گوردن و
سينة شتر بود نديدي؟ پوستش را هم به نصفه نيمبها فروختم .چون جرواجر بود .کوور
بودي ببيني .بيابان را خون ور داشته بود؟ خيال ميکني رد پسرت را چوه جووري زدم؟
از روي خون خوني که روي خاک ريخته بوود .خوون شوترم »( دولوت آبوادي،1388 ،
صص)297-298
 -9-1آواي طبقات گوناگون اجتماعي
در اثر چندصدايي ،جهوان اثور را روايوات و نگورشهواي مختلوف شخصويّتهوا
ميسازد و هيچ نگاه غالب و تک صداي واحدي -که ميتواند صداي نويسنده يوا راوي
باشد -تاش نميکند نظرات مختلف و گاه متضادّ شخصيّتها دربارة اتّفاقات داسوتان و
يا نگرش آنها به جهان را به نظرات و جهانبيني واحدي تبوديل کنود .در «جواي خوالي
سلوچ» صداي حداقل سه طيف از افراد جامعه به گوش ميرسد که شيوة زندگي و نو
سخن گفتن آنها در مورد موضوعات مختلف ،فضايي را براي انعکاس آواي آنها در اثور
فراهم کرده است .صداي خردهمالکان زمينج که در شمار افراد متموّل و دارا قرار دارنود
و ميرزا حسن ،کدخدا نوروز ،ساالر عبداهلل و  ...از نمايندگان اين طبقه به شمار ميآيند،
صداي افراد بسيار فقير که حتّي در گذران معموولي زنودگي خوويش نيوز بوا مشوکات
فراواني روبه رو هستند که خانوادة سلوچ در ايون دسوته قورار مويگيرنود و در نهايوت،
صداي ديگر اهالي زمينج در طيف سوم واق ميشوند .با توجّه به اين کوه حضوور ايون
سه طيف در رمان درواق منعک کنندة سه آواي مختلف در آن است بنابراين ،نويسونده
تاش نميکند صداي يک گروه را بر صداي ساير اقشار برتري دهود .هرچنود شورح و
تفصيل دقيق و جزئي زندگي خانوادة سلوچ و مشکاتي که بيانگير آنهاست ،اين باور را
در ذهن خواننده ايجاد ميکند که نويسنده در صدد حاکم کردن صداي اين گروه اسوت
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و گاهي نيز درآميختن صداي نويسنده بوا صوداي شخصويّتهواي ايون طبقوه -مرگوان،
عبّاس ،ابراو ،هاجر و سلوچ -تصوّر حاکم بودن صداي اين گروه را قوّت ميبخشد ،امّوا
حضور آواي ساير طبقات -هرچند گاهي بسيار ضعيف و محدود -در کنار صداي ديگر
افراد اين گروه در جايجاي رمان ،نشاندهندة چند صدايي بودن «جواي خوالي سولوچ»
است.
 -10-1حضور گفتمان ديگري در روايت
باختين يکي ديگر از مهمترين عوامل در چندصدايي بودن جهان يک اثر را ميوزان
حضور «ديگوري» در روايوت مويدانود(.مقودادي ،1۳7۸ ،ص )491در توکگووييهوا و
گفتگوهاي متعلّق به شخصيّتهاي رمان «جاي خالي سلوچ» ممکن اسوت موا بوه طوور
همزمان شاهد حضور چندگونة گفتار ديگري باشيم که مويتووانيم آنهوا را بوا گيوموه از
سخنان صاحب گفتار جدا کنيم .وجود اين رگههاي مختلف گفتموان ديگوري در گفتوار
يک شخص را «هيتروگاسيا»ي( )Heteroglossiaگفتار مينامند .اين گفتارها اگرچه بوه
نظر ميآيد سخنان تنها يک فرد هستند ،امّا در واق از گفتار افراد مختلف بجز خود فورد
تشکيل ميشوند که از جمله چند صداييترين گفتگوها به زعم باختين اسوت .در رموان
«جاي خالي سلوچ» وجود مصاديقي اين چنين که آمدن نقل قولي مسوتقيم ،توکآوايوي
حاکم بر روايت را شکسته و صدايي ديگر را نيز در روايت دخيل ميکند ،کم نيسوت و
اين امر خود از عواملي است که به چندآوايي شدن اثور کموک مويکنود .در قسومتي از
رمان ،هنگامي که نويسنده به معرّفي مسلمه از خال توصيف حاالت وي ميپوردازد بوا
آوردن نقل قولهايي مستقيم در داخل گيومه -بي آن که به طور دقيق به مرج آن نقول
قولها اشاره کند -آوا و صداهاي آنان را نيز در شناساندن مسلمه دخيل ميکند« :مسلمه
از صبح که برميخاست با خود ميغريد و اخم پيشانياش يک دم باز نميشد .با کسوي
حرف نميزد و با مردم انگار قهر بود .به قول معروف« :دمبش را ميگفت دنبال من نيوا
که بو ميدهي » «از بزرگي در خودش جا نميگرفوت » زن و مورد زميونج هوم خلوق و
خوي مسلمه را ميشناختند و کمکم داشتند در او به چشم زني نگاه ميکردند کوه جودا
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از ديگران است .گونهاي نيمه ديوانه (».دولت آبوادي،1388 ،ص )14و يوا هنگوامي کوه
نويسنده از سلوچ و ترک خانوادهاش سخن مويگويود بوا آوردن جماتوي بوه صوورت
واگوية مرگان با خودش در داخل گيومه ،حاکم بودن صداي خويش در حين روايت را
از بين برده و صداي مرگان را نيز در کنار صداي خويش منعک

ميکند« :تا چشمها بوا

تو هستند به نظر عادي ميآيند؛ امّا همين که اين چشمها ناگهان کور شوند ،بوه ميلوهاي
داغ يا به سرپنجههايي سورد ،توو ديگور تنوور خانوهاي را هوم کوه عموري در آن آتوش
افروختهاي ،نميبيني .تازه درمييابي که چه از دست دادهاي؛ که چه عزيوزي از توو گوم
شده است :سلوچ «راستي سلوچ رفته است؟ کجا رفته است؟ من چوي؟ هواجر چوي؟
پسرها چي؟ عبّاس و ابراو؟ سلوچ رفته کدام گوري رفته؟ ما را به امان کوي گذاشوته و
رفته؟ ها؟ »(همان ،ص )10همچنين در قسمتهاي مختلفي از رمان موا بوا در آميخوتن
چندين صدا در حين روايت که از مصاديق بارز چندآوايي و هيتروگاساي گفتار اسوت
مواجه ميشويم .براي نمونوه يکوي از آنهوا را در اداموه بوا تفکيوک صوداهاي مختلوف
ميآوريم« -1 :اين که در چاه خواهد مرد ،برايش يقين بود .امّوا ايونکوه چگونوه و کوي
ماران به سراغش خواهند آمد ،چيزي بود کوه تصووّرش ممکون نبوود .تنهوا چيزهوايي،
روايتها و داستانهايي از قول مارگيرها ،ساربانها ،چوپانها؛ يا به ندرت ،دهقوانهواي
پير -خبرهها و آشناي مار -از کنار گوش عبّاس گذشته بود« -2 :مار به معصووم کواري
ندارد« ».تا قصد مار نکني ،قصد تو نميکنود»« ،موار ،نيّوت آدم را مويفهمود» ،همچنوين
پندهايي که« -2 :پا روي دم مار مگذار»« ،اگر ديدي مار ميرود ،تو هم راهت را بگير و
برو»« ،مار خانگي برکت کندوست؛ قصدش مکن -1 ».امّا اين حرف و سخنهوا چيوزي
نبود که اينجا و حال به کار عبّاس بيايد .عبّاس هيچگونه وضعيّت آزادانوهاي نسوبت بوه
خطر نداشت تا بتواند تصميمي در « -3چکونم؟» بگيورد .م لووب محو

حتوي نيّوت

نميتوانست بکند .ذهنش بسته بود .اضطراب خفه چنان او را در خود پيچانده بوود کوه
دمي امان انديشيدن نداشت -4 .کدام نيّت؟ نيّت به کدام کوار؟ روي سور ،شوب بويداد.
زير شب ،چاه .ميان شب و چاه ،شتري مست و خوني .گيرم تن و بدني درهومکوفتوه و
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زخمي نميداشت عبّاس؛ کو ميداني به گريز؟ کوو بيابواني بوه فريواد؟»( دولوت آبوادي،
 ،1388ص )263در اين قسمت جماتي که با شمارة يک از ساير جموات جودا شوده،
صداي راوي داستان است که از زاوية ديد داناي کلّ نمايشي به بازگو کردن و توصويف
وضعيتي که عبّاس در آن قرار دارد ،مويپوردازد .جماتوي کوه بوا شومارة دو نشوانهدار
شدهاند ،صداي افراد ديگري -چوپانها ،مارگيرهوا ،دهقوانهواي پيور و  - ...اسوت کوه
نويسنده سخنانشان را به صورت نقل قوول مسوتقيم و داخول گيوموه ،در اداموة سوخنان
راوي آورده و صدايشان را در داستان منعک

نموده است .جملة شمارة سوه ،جملوه و

صداي عبّاس است که به صورت پرسش مطرح شده است و در آخور جماتوي کوه بوا
شمارة چهار مشخص شدهاند ،صداي راوي و عبّاس است کوه بوا هوم درآميختوه و بوه
چندآوايي شدن جمات منجر گرديدهاند.
 -11-1گفتگوي متن با متون ديگر(بينامتنيّت)
بيناميتنيّت «مبتني بر اين انديشه است که متن ،نظامي بسوته ،مسوتقل و خودبسونده
نيست ،بلکه پيوندي دوسويه و تنگاتن

با ساير متون دارد(».مکاريک ،1384 ،ص)72

به سخن ديگر«متن ها نيز در پيوند با يکديگر شکل ميگيرند ،بوه عقيودة بواختين
هيچ کلمهاي دست اوّل نيست و پشت هرعبارت  ،پيشينه اي از کاربردهاي آن در متوون
قبلي وجود دارد ،يعني هر کتاب و هرمتن  ،رشتهاي است از روابط در هم تنيوده ،واژه-
ها باهم صحبت مي کنند ،سکوت ها نيز روايوتگرنود و در گفتگوهوا مشوارکت موي-
جويند ،زبان مانند عالم ،دنيايي از فراخوان ها وپاسخ هاست(».پاژ ،1381 ،ص)7
بنابر مکالمهباوري باختين «هر سخن با سخنهواي پيشوين کوه موضوو مشوترکي
داشته باشد و با سخنهاي آينده که به يک معنا پيشگويي و واکنش به آنهاست ،گفتگوو
ميکند(».احمدي ،1370 ،ص)93
متنها در دو سطح با يکديگر گفتگو مي کنند« :نخست حوزة فورامتن کوه معنواي
متن در بستر و بافت فرهنگي و سياسي و اجتماعي در ارتبا با متوون ديگور مشوخّص
ميشود و هر متن کنش و واکنشي نسبت به متون پيش و پ

از خود تلقّوي مويشوود،
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حوزة ديگر فهم گفتگويي مربو به متن و داللتهواي درون متنوي اسوت کوه طويّ آن
تعامل و مکالمه و گفتارهاي موجود در موتن موورد نظور است(.رضوي و بوتاب اکبور
آبادي ،1389 ،ص)31
ارتبا رمان «جاي خالي سلوچ» با متون ديگور از نظور توأثير پوذيري از اجتموا ،
درونمايه ،موضو  ،سبک و تعامل با آثار پيش و پ

از خود قابل مطالعه است و تأثير

وقاي اجتماعي در آن ،اين رمان را در تعامل با اجتما قرار ميدهد .چنانکه شباهتهاي
مضموني و محتوايي نسبتاً زيادي با «نفورين زموين» ،نوشوتة جوال آل احمود (،)1346
«دهکدة پرمال» ،نوشتة امين فقيوري(« ،)1347اسورار گونج درّة جنّوي» ،نوشوتة ابوراهيم
گلستان( )1353و «همسايهها» و «داستان يک شهر» ،نوشتة احمود محموود( )1356دارد.
داستان «زني که مردش را گم کرد» نوشتة صادق هدايت و داستان «گيلوه مورد» ،نوشوتة
بزرگ علوي ،بيش از داستانهاي ديگر به «جاي خالي سلوچ» شباهت دارند و مويتووان
اين داستانها را از حيث تئوري بينامتنيّت با «جاي خالي سلوچ» مقايسه و بررسي کورد.
(شمعي و بيطرفان ،1389 ،ص)69
از ميان رمانهاي خارجي «جاي خالي سلوچ» را ميتوان با «خوشههواي خشوم»
نوشتة جان اشتاين بک و «مادر» نوشتة پرل باک بر اساس روابط بينامتني مقايسه کرد:
 -1-11-1رابطه بينامتني ميان «جاي خالي سلوچ» و رمان «خوشههاي خشم»:
بيشترين شوباهت رموان «جواي خوالي سولوچ» و شوايد تأثيرپوذيري آن از رموان
«خوشههاي خشم» از دو جنبه قابل بررسي است :نخست شوباهت بسويار نزديوک بوين
شخص ويّتهووا و نووو شخص ويّتپووردازي اسووت و شووباهت ديگوور از جنبووة مضوومون و
درونمايههاي اين دو اثور اسوت کوه هوم از لحواظ سومبولهوا و هوم از لحواظ القواي
درونمايهها از وجوه مشترک زيادي برخوردار هستند .شخصيّت زن جاي هردو رموان-
مرگان و ماجود -داراي شخصيّتي قوي و تأثيرگذار هسوتند ،بنوابراين بخووبي از ايفواي
نقش سرپرستي خانواده برميآيند .در «جاي خوالي سولوچ» ،عبّواس و در «خوشوههواي
خشم» ،تام از جمله افرادي هستند که داراي رفتارهاي هنجارشکنانه و عاصيگونه بووده
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و خودخواهي آنان باعث ميشود تا غالباً در جهت مناف خانواده حرکوت نکننود .موورد
استثمار واق شدن هر دو خانواده از جانب افراد قدرتمند و متموّل از ديگر وجووه بوارز
شووباهت اي ون دو رمووان اسووت .در «جوواي خووالي سوولوچ» ،خووردهمالکووان زمي ونج و در
«خوشههاي خشم» ،مالکان زمينهايي که افراد خانوادة ماجود بر روي آنها کار ميکردند
آنها را مورد بهورهکشوي قورار داده و حقوقشوان را ضواي مويکننود .در هور دو رموان،
نويسندگان در صفحات نخستين بوه مورگ حيوانواتي اشواره مويکننود کوه بوه صوورت
سمبوليک خبر از تلخيها و حوادث ناگواري دارد .دو شخصيّت بسويار نزديوک در هور
دوي اين رمانها ،شخصيّتهاي دو دختر خانواده هستند ،که زندگي و سورانجامِ تقريبواً
مشترکي دارند :هاجر در «جاي خالي سلوچ» و رُز در «خوشههاي خشم» .دولت آبوادي
از هاجر نوعي شخصيّت کليشهاي و نمادين زنانه ارائه ميدهد که قرباني جبور روزگوار
است .شخصيّتي که اشتاين بک نيز از رُز به خوانندگان مينماياند مشابه شخصيّت هاجر
است(.ابراهيمي ،1389 ،ص)3
 -2-11-1رابطه بينامتني ميان «جاي خالي سلوچ» و رمان «مادر»
نخستينبار جمال ميرصادقي به شباهت رمان «مادر» با اثر دولت آبادي اشاره کرده
است .از نظر وي رمان «مادر» اثر خانم پرل باک ،شباهت زيادي از نظر موضو و نحوة
به کارگيري خصوصويّات ناحيوهاي و اقليموي ،بوه داسوتان «جواي خوالي سولوچ» دارد.
(ميرصادقي ،1383 ،ص)326
فقر و بيعدالتي ،تجاوز به حقوق زنان ،و فريب روسوتاييان بوا طورح «اصواحات
ارضي» مضامين اصلي رمان «جاي خالي سلوچ» به شمار ميآيند .در رمان «موادر» هوم ،
بيچارگي ،بيماري ،ناداري ،عقبماندگي و جمود فکوري و فرهنگوي روسوتاييان چوين،
روابط غلط نظام فئوداليسم از مضامين اصلي به شمار ميآينود« .جواي خوالي سولوچ» و
«مادر» ،روايت مبارزة انسان و بيان طنز تلخ دگرگونيهاي تواريخي و اجتمواعي جامعوة
روستايياند .ايون دو رموان بوا بازتواب فرهنو

و آداب و رسووم مردموان روسوتايي و

نماياندن روابط ناسالم و نادرست اقتصادي ،اجتمواعي ،فرهنگوي و تواريخي حواکم بور
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روستاييان و نيز شورح حووزههواي جامعوهشوناختي و روانشوناختي منطقوهاي خواص،
چشمگيرترين و برجستهترين وقاي را به نمايش ميگذارند.
يکي ديگر از نکات برجستة اين دو رمان ،مفهوم نمادين و تمثيلي آنهاسوت .زن و
مادر که تمام حوادث مصيبتبار را تحمّل مويکننود ،نقشوي شوبيه «موام وطون» دارنود.
شوهرها نيز نقش شخصيّتهاي آرماني و نجات دهنودة جامعوه را بوازي مويکننود کوه
جامعه خواهان آنهاست .دو نويسنده توصيف دقيقي از واقعيّتهاي سياه زمانة خوود بوه
دست ميدهند .حاصل اين تاش از يک طرف تصوويرهاي سوياه و غومبواري اسوت از
زندگي پر از فقر مردم زحمتکشي که هر چه تاش ميکنند باز هوم دستشوان تنو

و

خالي است و از طرف ديگر فرياد افشاگرانهاي است عليه پيامدهاي سياسوي -اقتصوادي
و روابط حاکم بر جامعة روستايي ،فقر و مبارزه با طبيعت بويرحوم بوه خواطر حيوات،
تقابل سنّت و تجدّد ،نقد اصاحات ارضي ،نقد مناسبات زناشويي در شورايط نابسوامان
اجتموواعي ،دفووا از حقوووق زنووان ،و توواش بووراي بووه دسووت آوردن روزي ،از ديگوور
ويژگيهاي فکري نويسندگان اين دو رمان است(.شمعي و بيطرفان ،1389 ،ص)76
شخصيّتهاي اصلي و فرعي دو داستان ،شباهتهوايي بوا هوم دارنود .سولوچ بوا
شوهر ،مرگان با مادر ،هاجر با دختر کور ،عبّاس و ابراو با پسر بزرگ و پسر کوچوک ،و
سردار با مباشر ارباب در زمينههاي کلي مشابهاند(.همان ،ص)77
هر دو زن ،مرگان و مادر ،شخصيّت اصلي و آشکار در رمان محسوب مويشووند.
قهرمانانه و يا مردانهوار زندگي خود را اداره ميکنند ،از پ

دشواريها برمويآينود ،بوه

دفا از خود برميخيزند و درصدد آن هستند تا بنيان خانواده را تحکيم بخشند .مرگوان
و مادر در کنشها هم مشترکند :مثاً در مورد شوهرانشان به دروغ متوسّول مويشووند و
اذعان ميکنند که آنها براي کار روستا را ترک کوردهانود و يوا در کونشهواي کورداري ،
مرگان در برابر ساالر عبداهلل (از اهالي زمينج) با چن

و دندان از خود دفا ميکنود ،توا

جايي که با او درگير مويشوود و بوه سووي او خيوز برمويدارد و  ..موادر نيوز در زموان
خشونت ،روي کلّة شوهر ميپرد و صورت او را با چن

و ناخن ميخراشد .سوماجت
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بووراي زنوودگي ،شووهامت بوواور نکردن وي ،گوشووهگي وري و سوورخوردگي و افسووردگي و
دلشکستگي از ديگر ويژگيهاي مشترک هر دو زن در سراسر داستان است (.شومعي و
بيطرفان ،1389 ،ص)79
در هردو رمان ،سلوچ و شوهر ،در آغاز داستان ناپديد ميشووند ،بوه گونوهاي کوه
نبودشان ضربات جبرانناپذيري بر توکتوک اعضواي خوانواده وارد مويسوازد و بسوتر
آشفتگيها و ناامنيها و گرفتاريها ميشود .غيبت مردان نه تنها باعث خأل عاطفي زنوان
ميشود ،بلکه آنها را به منزلة طعمهاي براي مردان روستا درميآورد .عبّواس و ابوراو دو
نقطة متمايز و متناق

در داستان «جاي خالي سلوچ» هسوتند .عبّواس فرزنود بزرگتور و

 15-16ساله است و ابراو  14-15ساله .خشونت ،حرص ،تونپوروري و منفعوتطلبوي،
ويژگيهاي شخصيّتي عبّاس است .قرار گرفتن در عرصة خاصّي از زندگي ،يعنوي سونّ
بلوغ ،سبب تشديد اين خصوصيّات در او شده است .گفتگوي عبّاس با ديگوران عمومواً
با خشم و عصبانيّت و به دنبال آن فحش و ناسزاست .او خود را وارث سلوچ ميداند و
بدون اطّا مرگان سهم زمينش را ميفروشد ،درگيري با شوتر بهارمسوت نيوز او را بوه
فردي گوشهگير و تنها تبديل ميکند .ابراو منطقيتر و تقريباً نقطة مقابول عبّواس اسوت.
رقابت هابيلوار ابراو و عبّاس در بيشتر صحنههاي داستان ديده ميشود .تاش براي بوه
دست آوردن پنبه چوبها ،کمک به علي گناو براي آوردن طبيب نزد همسورش(رقيّه) و
شخمزدن با تراکتور ،نشانههايي از پرکاري ابراو است .رفتار و گفتار او در آخور داسوتان
حالت مردانه به خود ميگيرد(.همان ،ص)80
«موضو اصلي داستان «جاي خالي سلوچ» ،پيراموون زنودگي زنوي اسوت کوه در
روستايي در اطراف سبزوار زندگي ميکند و در طول داستان درگير حووادثي اسوت کوه
بر اثر هجرت شوهرش به ناکجاآباد شکل ميگيرد .موضو اصولي داسوتان «موادر» نيوز
پيرامون رخدادهاي جبرانناپذير و ناگزير زندگي مادري است که بر اثر فقدان شووهر در
يکي از روستاهاي چين به وقو ميپيوندد .مضومون اصولي در «جواي خوالي سولوچ»،
مهاجرت و دفا از خواک و در داسوتان «موادر» ،گنواه و عوذاب دردنواک اسوت .ديگور
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مضامين اصلي و مشوترک دو داسوتان عبارتنود از :فقور و نوداري ،بيچوارگي ،رسووايي،
بيماري ،بيعدالتي ،هوسراني ،تجاوزگري ،ترس از بيآبرويوي ،هوراس از بويشووهري،
اضمحال جوام روستايي ،عقبماندگي و جمود فکري و فرهنگي(».شمعي و بيطرفان،
 ،1389ص)84
«جاي خالي سلوچ» رويدادهاي يک سال و سه مواه سرگذشوت خوانوادهاي را در
روستايي در حوالي سبزوار با نام غيرواقعي زميونج ،در دوران اصواحات ارضوي رژيوم
پهلوي نشان ميدهد .تمام فصول سال به دقّت توصيف شدهاند و هر فصل سال ،تقريبواً
يک بخش از چهار بخش کتاب را دربر ميگيرد .داستان «مادر» نيز حووادث نزديوک بوه
بيست سال از زندگي روستاييان چيني را در دوران استثمار و استعمار نظام فئوداليسم به
تصوير مي کشد .صحنهپردازيها و فضاپردازيهاي مشترکي از قبيل چگونگي پرداخوت
بدهي به زورگويان ،پنهان کردن پول در زير خاک ،عشق موادر بوه پسور دوم بوه خواطر
شباهت به پدر ،گرية دختر و مادر در لحظة جدايي ،توصيف قهووهخانوه و قماربوازي و
زمينهاي کشاورزي و خانههاي قديمي در هر دو داستان مشاهده ميشود .با توجّوه بوه
اينکه نخستين بار «محمّد قاضي» در سال  1345رمان «مادر» را به فارسي ترجمه کرده و
نگارش رمان «جاي خالي سلوچ» هم در سال  1357بوده است ،شايد دولوت آبوادي توا
حدودي در مبناي روند کلّي نگارش داستاني خود تحت تأثير موادر بووده باشود .امّوا او
جنبههاي دقيقتر ،کاملتر ،خلّاقانهتر و ارزشومندتوري را بودان افوزوده و از رخودادهاي
متشابه در دو منطقة مختلف ،داستاني ماندگار آفريده است.
نتيجهگيري
با توجّه به ديدگاه باختين ،چندآوايي بودن رمان به معناي حضور صوداهاي ديگور
در کنار صداي نويسنده در رمان است؛ در واق  ،صدايي بر ساير صداها حواکم نشوده و
آنها را مقهور انعکاس خويش در رمان نميگرداند و مسوئلة چنودآوايي در روايوت ،بوه
ويژة در متون داستاني ،به خواننده اين امکان را ميدهد تا با نگرشي نو ،متوون داسوتاني
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را نظاره کند .بررسي «جاي خالي سلوچ» از منظر تئوري چندآوايي در رمان ،ايون نتوايج
را در برداشت :هر چند در بخشهايي از اين رمان ،ما شاهد حاکم شدن صدايي ،صداي
شخصيّتها ،نويسنده و  ،...بر ساير صداهاي موجود هستيم ،امّا در بخشهواي بسوياري
نيز صداهايي ديگر در کنار صداي نويسنده منعک

شده و همراه با صداي وي در رمان

بازتاب يافته است .استخراج مواردي که به زعوم بواختين از مصواديق چنودآوايي رموان
است و نيز تطبيق اين مصاديق با فاکتورهاي چندآوايي بوودن ماننود :وجوود شويوههواي
روايي گوناگون در رمان ،حضور گفتمان ديگري در گفتوار شوخص (،)Heteroglossia
در هم آميختن آواهاي گوناگون در رمان ،وجود نقول قوولهواي مسوتقيم و غيرمسوتقيم
فراوان و  ...باعث شده تا ما بتوانيم «جاي خالي سلوچ» را از جملوه رموانهواي معاصور
فارسي بدانيم که در آن آواهاي مختلف -آواي شخصيّتها ،خواننده و  ...در کنوار آواي
نويسنده در سراسر رمان منعک

شده و باعث به وجود آمدن رماني چندصدايي شود.

«جاي خالي سلوچ» ،رماني است که در بخشهايي از آن صداي حواکم و مسولط،
صداي نويسنده است و در بخشهايي نيز صوداي سواير شخصويّتهوا در کنوار صوداي
نويسنده به گوش ميرسند .وجود شيوههاي روايي گوناگون ،طرح افکار و انديشههواي
طبقات مختلف در کنار هم ،ديدگاه متفاوت شخصيّتها در مورد يوک موضوو واحود،
حضور ديگري در سخنان نويسنده و ديگر شخصيّتها و مواردي از اين دست موجوب
ميشود تا بتوانيم «جاي خالي سلوچ» را بهعنوان رماني کوه توا حودود زيوادي ،قابليّوت
تطبيق با نظريه چند صدايي را دارد به شمار آوريم و آن را از اين منظور موورد بررسوي
قرار دهيم.
مناب و مآخذ
الف)کتابها:
 -1احمدي ،بابک ( ،)1382ساختار و تأويل متن ،تهران ،نشر مرکز.
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 -2بوواختين ،ميخاييوول( ،)1384زيبوواييشناسووي و نظريووة رمووان ،ترجمووة آذيوون
حسينزاده ،تهران ،انتشارات مرکز مطالعات و تحقيقات هنري.
 -3پاژ ،اوکتاويو( ،)1381تکخواني و دوصدايي :گفتگو با خوئين ريوس ،ترجمة
کاوه ميرعبّاسي ،تهران ،نشر ني.
 ،)1387( -------- -4تخيّل مکالمه اي ،جستارهايي دربارة رمان ،ترجموة رويوا
پورآذر ،تهران ،نشر ني.
 -5تودوروف ،تزوتان( ،)1377منطق گفتگويي ميخاييل باختين ،ترجموة داريووش
کريمي ،تهران ،نشر مرکز.
 -6دولت آبادي ،محمود(  ،)1388جاي خالي سلوچ ،تهران ،انتشارات چشمه.
 -7شهپرزاد ،کتايون( ،)1382رمان ،درخت هزار ريشه ،ترجمة آذيون حسوينزاده،
تهران ،انتشارات معين و انجمن ايرانشناسي فرانسه.
 -8غامحسين زاده ،غريب رضا و نگار غامپور( ،)1387ميخاييل باختين ،زنودگي،
انديشهها و مفاهيم بنيادين ،تهران ،انتشارات روزگار.
 -9مستور ،مصطفي( ،)1379مباني داستان کوتاه ،تهران ،نشر مرکز.
 -10مقدادي ،بهرام( ،)1378فرهن

اصطاحات نقود ادبوي از افاطوون توا عصور

حاضر ،تهران ،انتشارات فکر روز.
 -11مکاريک ،ايرناريما( ،)1384دانشنامة نظريههاي ادبي معاصر ،ترجموة مهوران
مهاجر و محمّد نبوي ،تهران ،نشر آگه.
 -12ميرصادقي ،جمال( ،)1383داستان وادبيّاتداستان ،تهران ،انتشارات سورةمهر.
 -13ميرصووادقي(ذوالقدر) ،ميمنووت( ،)1379رمووانهوواي معاصوور فارس وي ،تهووران،
انتشارات نيلوفر.
ب)مقاالت:
 -1ابراهيمي ،سيّدرضا( ،)1389مقايسة تطبيقي شخصيّتپردازي و درونمايه در دو
رمان «جاي خالي سلوچ» و «خوشههاي خشم» ،فصلنامة تخصّصي زبان و ادب فارسوي،
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دانشکدة علوم انساني دانشگاه آزاد اسوامي واحود سونندج ،سوال اوّل ،شومارة،3
صص.1-۸
 -2حسن لي ،کاووس ،ناهيد دهقاني(« ،)1۳۸9بررسوي سورعت روايوت در رموان
جاي خالي سلوچ» ،متنپژوهي ادبي ،دورة  ،14شمارة  ،4۵صص.۳7-۶4
 -3رضي،احمد و محسن بتاب اکبر آبادي( ،)1389منطوق الطّيور عطّوار و منطوق
گفتگويي ،فصلنامة زبان و ادب فارسي ،شمارة ،47صص.29-46
 -4شمعي ،مياد و بيطرفان ،مينو( ،)1389تحليل تطبيقي «جاي خوالي سولوچ» بوا
رمان «مادر» اثر پرل باک ،مجلّة ادبپژوهي ،شمارة ،14صص.67-91

