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 مقدمه
 را 1931 ستال  در جهتانی  متریم  نوشتة ندارد  گیر عتسر خیابان این بلندِ داستان بگوییم  بهتر یا رمان 
 نیتز  (1931) اکنتون هتم  و رستیده  دوم چتا   بته  سال همان در رمان این است  کرده منتشر مرکز نشر
 اثتر  ایتن  به مخاطبان نسبی اقبال از حکایت چا   تعداد این است  گرفته قرار دسترس در آن سوم چا 
 البتته  داد  نستبت  آن نثر بودن روان و گیرایی به باید دیگر  چیز هر زا تربرجسته را نسبی اقبال این دارد 
 و ایستتادن  ختود  پتای  روی برای تال  و سرکشی یعنی نیز  مؤلف توجه مورد "مسئلة" رسدمی نظر به

 مخاطبتان   مشخصتاً  )و مخاطبتان  نظر عطف در شهرستانی  زنی جانب از رفتن واقعیت مصاف به تنهیک
    است بوده مؤثر زن(

 محلتی  الفاظ و اصطالحات از مشحون داستان  کالم و گذردمی کرمانشاه شهر فضای در داستان این
 ایتن  شود می جاری هاشخصیت از برخی زبان بر هرازگاهی نیز کُردی اصطالحاتی و هاواژه حتی و است 
 کرمانشتاهی  مخاطبتان  هتوج جلب در دهد می اثر این به ترمتفاوت کمی ایصبغه ظاهراً تنهانه هم  نکته
 کتتا   1930 ستال  در مذکور  اثر که است ذکر قابل هم نکته این باشد  بوده مؤثر تواندمی نیز رمان اهل

 مشتتر،   طتور بته  سال  همان در و شده داستانی ادبیات حوزة در اسالمی جمهوری سال کتا  برگزیده
 مخاطبتان  بتین  در استت  ممکتن  جتایزه  دو این هرچند است  شده احمدآل جایزة دورة دهمین برگزیدة
 کته  دارد آن از حکایتت  نفسهفی اما نباشد  اثر یک اهمیت برای ایبرجسته مال، داستانی  ادبیات جدی
 در نحتوی بته  استت  ممکتن  کته  اقبتالی  استت   افتتاده  مقبتول  منتقتدان  از ایدسته نزد در داستان این

 باشد  نبوده تأثیربی عام مخاطبان به آن شناساندن
 (1930 )جهتانی   داده انجتام  جتوایز  ایتن  دریافتت  از پت   ظاهراً که ایمصاحبه در اثر این ویسندةن
 دربتارة  همچنتین   "امنویستنده  نیستم  اجتماعی مصلح" که داردمی اظهار خود ادبی رسالت دربارة است

 04-14دهتة  در هنتوز  متا  نویسندگان از بسیاری" که است آن بر ایران در داستانی ادبیات فعلی وضعیت
 ظتاهراً  و "کترد  پیشرفت و نبود تهران در شودمی" که دارد تاًکید وی نکته  دو این از جدا  "اندکرده گیر
   داند می خود برای جذا  و مقبول هدفی را نوشتن کرمانشاه فضای در و ماندن کرمانشاه در

 شخصتی  اضت  مو نقتد  یتا  تحلیتل  و بتود  خواهتد  "محورمتن" اساساً حاضر  نوشتار چند هر
 موضعش و خود اثر دربارة نویسنده خود که نکاتی مورد در اما نیست  نوشتار این هدف نویسنده

 تحلیتل  در کته  نباشد مناسبتبی شاید مطلب این گفتن اینجا در است  گفته ادبی کار شیوة در
 نشذه پ  در شاید اثر  این مؤلف اظهارات کلیدی نکتة سه که دید خواهیم داستانی متن این
 کته  استت  مطلبی این اند کرده عمل متناقض زیادی حد تا و دیگر ایگونهبه ناخواسته احتماالً و

 1شد  خواهد روشن خود جای در غیرمستقیم 

                                                           
محور است و محک زدن ادعاهای مؤلف را هدف تحلیل های مقالة حاضر  اساسأ متنشایان ذکر است که تحلیل  1

طور ضمنی  نهایتأ شاهد خواهیم بود که برخی ادعاهای کلی مؤلف در جریان اگر بهخود قرار نداده است  
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 ایتن  از مستتقل  معرفتی  و نقتد  سته  است  دریافته تاکنون حاضر نوشتار نگارندة که جایی تا
 در سربستته  تقریبتاً  و کوتتاه  هتایی معرفی و نقد البته است  شده نوشته ندارد گیرسرعت خیابان
 نیتز  و 1930 )ستلیمی   هتا نوشتته  ایتن  از متورد  دو نیستتند   ادبتی  تحلیل مختص که نشریاتی
 مجموع  در هستند  اثر این از تمجیدگونه و کوتاه نسبتاً هاییمعرفی واق  در (1930 زاده رحمتی

 دارند  تاًکید اثر این در انسانی هیممفا تصویر و داستانی کشش و جذا  نثر بر نوشته دو این
 بته  تتوان متی  بپردازنتد   اثتر  این به موشکافانه کمی اندکرده سعی که نقدهایی میان از شاید
 گفتنتی  هرچنتد  کترد   اشاره (1930 خانی )قائم ندارد چیزی خیابان این تندِ عنوان با اینوشته
 اصتلی  ایتراد  نیستت   ویرانگتر  چندان ن آ براندازانة عنوان رغمعلی نوشته  این محتوای که است
 گشاییگره و افکنیگره فقدان و آن بودن وپیرنگطرحبی نقد  این در مذکور داستانی اثر به وارد
 البته است  نشده گشوده چندان مذکور نقد در اما بجاست  حدی تا هرچند که ایرادی است  آن
 از آن  اساستی  ایتراد  کته  دیتد  اهیمختو  حاضتر   نوشتار آتی صفحات در داستان  این تحلیل در

 که معضلی گردد برمی ترایریشه معضلی به وگرایانه گفت تحلیلی پایة بر و گرایانهرمان منظری
 بته  استت  ممکتن  داستتان   این مورد در هم تاحدی و ایراد  آن واجدِ داستانی  آثار برخی در گاه

 دهتد  می قرار تشکیک مورد را آن مذکور منتقد که دیگری نکتة بشود  منجر هم پیرنگ سستی
 بتازی " نتوعی  منتقد  این نظر از که جوایزی گرفته  تعلق اثر این به که است جوایزی نوع نف 
 کته  استت  موضتوعی  هرحال به و است نشده گشوده چندان نیز موضوع این البته است  "قدرت
 بگیرد  را اثر این جدی نقد یا تحلیل جای تواندنمی نفسهفی

 منتقتد  شتود  متی  وارد داستان به ندارد چیزی خیابان این رمان در که ایرادی دو از گذشته
 مهمتی   چیزهای خود زعمبه شاید و چیزهایی خود  نوشتة نهایی هایبخش در خصوصاً مذکور 

 روان و سرراستت  نثر یکی شده مطرح مهم چیز دو کند می پیدا ندارد گیرسرعت خیابان این در
 داستتان  تحلیل در نکته دو این به اثر  این در کردی و فارسی زبان خو  یبترک دیگری و است
 چیتزی  دوم  نکتتة  اما یافت  خواهیم درست زیادی حد تا را نخست نکتة و داشت خواهیم اشاره
 پندارنتد  متی  اثتر  ایتن  در جذابی و خالقانه مؤلفة مخاطبان  از بسیاری بسا چه و منتقد این که

 اتفاقتاً  دید  خواهیم را آن خالف حاضر  نوشتار در داستان این تحلیل ضمن در که  است چیزی
 ضعف نقاط از یکی کُردی  و فارسی زبان ترکیب چگونگی نیز و کُردی زبان آوردن میان به نحوة
 از را داستتان  این ماندن دور و بودن غیرگفتگویی دیگر  هایضعف کنار در که است کتا  اصلی
 سازد می آشکار هم و ندزمی رقم هم وارگی رمان

                                                                                                                                        
ای بر ارز  تحلیل متنی در برابر ادعاها یا مقاصد رود  صرفأ برای تأکیدی حاشیهتحلیل زیر سؤال می

یا  المثل در مورد گفتگوییفی –شدة هر نویسندة فرضی است  بر همین سیاق  نظرات ناگفتة مؤلف اعالم
  انداز تحلیل حاضر خواهد بود گفتگویی بودن این متن تت نیز  چیزی است که خارج از چشمغیر
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 مسئله طرح

 دهتة  چند طی داستانی  اثر تنها هم شاید و داستانی  آثار معدود از ندارد گیرسرعت خیابان این
 فضتای  در و محلتی  زبتانی   آمیتزی رنتگ  بتا  و کرمانشتاه  ساکن اینویسنده توس  که است اخیر

 شتده  منتشتر  کتتا    اهل نظر رد شدهشناخته و ملی اعتبار با ناشری توس  شهر  این داستانی
 بگذریم  نیز دولتی( هاییسازمان توس  )البته آن به گرفته تعلق جایزه دو از اگر که اثری است 
 دارد  اثر این به مخاطبان توجه از نشان آن متعدد هایچا  کمدست

 حت   ایتن  القتای   ندارد گیرسرعت خیابان این با نگارنده این اتفاقی مواجهة نخستین تأثیر
 معتبتر   فرمتی  و ملتی  ساحت در کرمانشاه داستانی ادبیات طوالنی غیبت از پ  باالخره که بود

 را جتدی  و متأمالنه ایمواجهه بر سعی که اتفاقی باشد  اعتناییقابل اتفاق تواندمی اثر این چا 
 کرد می طلب
 سته  بستتر  در بایتد  را داستتانی  اثتر  این ایران  داستانی ادبیات تاریخ شناسیجامعه منظر از
 ستنت   نخستین دید  ایران معاصر داستانی ادبیات همپوشان  و مرتب  حالدرعین و مجزا  سنت
 لحتاظ بته  ستومی   البتته   و کرمانشتاه  در رمان سنت دومی  و است ایران در رمان تاریخ و مسیر

 نته  و ستت ا ضتروری  نه نوشتار  این در نویسی زنانهرمان سنت داستان  ظاهری موض  و موضوع
 دربتارة  آتتی  بحت   شتدن   گشتوده  بهتر برای اما کنیم  کنکا  هاسنت این در که هست مجالی
 تتت  ستومی  و دومتی  ویژهبه ها سنت این به کوتاه اشاراتی که است شایسته داستان  متن تحلیل

 باشیم  داشته تت بح  مورد داستان به ترمستقیم رب  لحاظبه
 ژانتر  ستنت  شتروع  مشتخص   طوربه و ایران در نوین ادبیات ازآغ اند گفته بسیار کههمچنان

 اگتر  دارد  آن زادهتم  یتا  مشتروطه  عصتر  از منبعت   اجتمتاعی  و فکری تحوالت در ریشه رمان 
 زایتش  بستتر  هتای مؤلفه بر تأکیداتشان در تت بخواهیم را 1ایران معاصر ادبیات هاینویسیتاریخ
 اجتماعی و فکری شاخصة چند خالصه  طوربه کنیم  بندیجم  تت فارسی نوین داستانی ادبیات
 است  اشاره قابل مهم بسیار
 حاکمیتت  حتق  نظیتر  نتوین   سیاسی و اجتماعی هایایده شدن مطرح مشروطه  آستانة در
 وچترای چتون بتی  تبعیتت  ستنتی  گفتمان بیان  آزادی حق نیز و قانون مقابل در برابری و مردم
 هتتایمؤلفتته کنتتار در فکتتری متتوج چنتتین بتترد  ستتؤال زیتتر را حاکمتته هتتایقتتدرت از متتردم
 کمتابیش  تغییراتتی  و شتهری  متوست   طبقتة  گسترة کم هرچند ظهور  نظیر ای شناختیجامعه
 نگتاه  تغییتر  درنهایت و فردیت نضج بستر اجتماعی تاقتصادی ساختار و تولید شیوة در اعتناقابل
 روشتنفکران  بین در ایبرجسته طوربه که نگاهی تغییر شد  اجتماعی جهان در انسان جایگاه به

                                                           
و  1903  عابدینیتوان به اند میتر شناخته شدهاعتناها که طی دو سه دهة اخیر قابلنویسیازجملة این تاریخ  1

 اشاره کرد  1911  باالیینیز 
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 عصتر  در که است چنین شد  متفاوتی عمیقاً داستانی و ادبی هایجهان خلق زمینة ادبیات  اهل
 گیترد( متی  بر در را مشروطه انقال  خودِ از بعد دهة چند و قبل دهة چند که )عصری مشروطه
 چنتدین  طتی  و هستتیم  تاریخی ییهارمان قالب در نوین  داستانی آثار نخستین آفرینش شاهد
 در و انجامتد می رضاشاه  عصر در خصوصاً اجتماعی  هاییرمان خلق به رمان ژانر موج بعد  دهة
 رسد می پنجاه و چهل هایدهه در نوین ادبیات طالیی دوران به خود پختگی مسیر

 هتایی  نشیبفرازو با ایران  فرهنگی هایفعالیت اصلی کانون اخیر  قرن دو یکی طی هرچند
 ستهمی  گاه هایی برهه در ویژهبه کرمانشاه  ازجمله و ایران مناطق سایر اما است  بوده تهران در

 ازجمله اند داشته داستانی ادبیات مشخص  طوربه و هاییفعالیت چنان عطف نقاط در تأثیرگذار
 سال در (1911  )خسروی طغرا و شم  انتشار اولی  کرد: اشاره مهم عطف نقطة دو به توانمی

 دالیلتی  بته  را  اولتی   1904 ستال  در (1914)افغتانی   آهوختانم  شتوهر  انتشتار  دومی  و 1411
 بحت   )بتدون  کته  است اثری دومی  و دانست ایران در تاریخی رمان نخستین توانمی تکنیکی 
 ندهکنتعیین رویدادی چهل  دهة آستانة در درست اینجا( در آن ادبی هایویژگی نقد یا و کردن

 رود می شماربه ایران داستانی ادبیات تاریخ در
 نشتر  محلی مرزهای از فراتر بسیار آثارشان که افغانی  محمدعلی و خسروی میرزاباقر از پ 

 شتوهر  متورد  در ویتژه )بته  ایتران  سراستر  در متعتدد  منتقتدانی  و گستترده  مخاطبانی و یابدمی
 آثتاری  خلق با کرمانشاهی نویسندة دو پنجاه  ةده طی کنند می جدی اعتنای آنها به آهوخانم( 

 آن نویستندگان  سایر کنار در کمدست ت ذکریقابل نام سوسیالیستی  رئالیسم سیاق و سبک در
 و (1910) آبشتوران  چتون  آثاری نگار  با درویشیان اشرفعلی کنند:می پیدا ایران در ت  سبک
 ختا   گتل  ( 1914) زختم  چتون  هتایی داستتان  نگاشتن با یاقوتی منصور و (1911) نان فصل

 بته  اخیتر   نویستندة  سته  هتر  آثتار   مشتر، وجه ( 1911) کوه مادیان فراز بر چراغی و (1919)
 کته  همانگونته  ت   شناختیجامعه لحاظ به و کرمانشاه فضای در پیرنگ گستردن داستانی  لحاظ
 گترفتن  جتای  نیتز  و رشانانتشا زمان در آنها به ایرانی مخاطبانی گستردة نسبتاً اقبال شدت ذکر
 آثتاری  گرچته  سو  این به پنجاه دهة پایانی هایازسال است  ایران داستانی ادبیات تاریخ در آنها

 بتتوان  شتاید  امتا  است  شده منتشر کمابیش محلی فضاسازی بر تکیه با و کرمانشاه در داستانی
 و گستترده  سطحی در اثر یک شدن مطرح ندارد گیرسرعت خیابان این انتشار زمان تا که گفت

  بود  رفته فترت به پنجاه  و چهل هایدهه در ذکرشده آثار چون عمومی اقبالی با
 کته  جریتانی  زنانته   نویستی رمان جریان بستر در است داستانی ندارد گیرسرعت خیابان این
 دهتة  در (1911 احمتد  )آل زیتادی  زن چون اثری در راوی زنانة نگاه با مشخص طوریبه شاید
 )مشتفق  مختوف  تهران نظیر ایاجتماعی هایرمان در آن از پیش البته شد  مهیا آن خا،  سی

 ادبیتات  فضتای  بته  زن هتای شخصتیت  جتدی  شدن وارد شاهد م ( 1341     1941 کاظمی 
 بزهکتار  زنتانی  سیمای در بیشتر و داشتند انفعالی نقشی عمدتاً زنانی چنان اما ایم بوده داستانی
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 زن چتون  آثتاری  بتا  بودنتد   اجتمتاعی  هاینابسامانی تصویر برای ایبهانه یا مصداق طردشده  یا
 را ختود  دریچتة  جتدی  طتور بته  ایران  داستانی ادبیات در راوی زنانة 1دید نقطة که است زیادی
 )دانشتور   سووشتون  کته  استت  1901 ستال  در و آن از پت   سال چندین اما گشاید می اندکی
 و فضتا  زیتادی   حتد  تتا  هتم   و آن راوی هتم  و نویسنده هم که رمانی نخستین عنوانبه (1901
 بتا  و بعتدها  دانشتور  آیتد  متی  ایران ادبیات تاریخ صحنة به است زنانه آن در پیرنگ آمیزیرنگ

 ایگانته سه در عمالً را سووشون ( 1914) سرگردان ساربان و (1914) سرگردانی جزیرة نگار 
 4دهد می جای نویسی زنانه از

 فزونتی  همپتای  و یابتد می بیشتری عمق و گستره نویسیزنانهرمان سو  این به نجاهپ دهة از
 حتی و گیرندمی فزونی نوی رمان زنان تدریجبه اجتماعی  مطالباتی همپای نیز و زن مخاطبان

 از ویتژه بته  شود می ترگسترده زنانه هایشخصیت تعمیق به توجه نیز نوی رمان مردان بین در
 لحتاظ بته  هتم  خود  موقعیت تثبیت به زنانه نویسیرمان هشتاد  دهة آستانة و هفتاد دهة اواخر
 یابتد  متی  دستت  منتقدان  و مخاطبان ترجدی اقبال لحاظبه هم و ژانر  نوعی حتی و نگاه نوعی

 تت و هاستویژگی این مجوع از نشانی (1914)پیرزاد  کنممی خامو  من را هاچراغ واراثرنمونه
 و تتتاریخی دالیتتل بتته تتتت زنانتته فردیتتت تصتتویر در آن موفقیتتت عتتدم یتتا موفقیتتت از جتتدای
 برشمرد  مسیر این در مهم عطفی نقطة نیز را آن توانمی شناختی جامعه
 و فضتاها  محوریت با نوی داستان زنان از اعتناییقابل بعضاً و متعدد آثار اخیر  دهة سه طی
 فریبتا  و علیتزاده  غزالته  تتا  گرفته پورروانی منیرو از آثاری هستند  ذکر قابل زنانه هایشخصیت

 نویستی رمتان  جریتان  ایتن  بستتر  در اثری نیز ندارد گیرسرعت خیابان این دیگر  بسیاری و وفی
 هست نیز کرمانشاه در نویسیرمان مسیر در عطفینقطه نظر  نخستین در حال درعین که است

 ایران  در ینویسرمان تاریخ از برگی فراتر  نگاهی در و
 پت   ببینتیم   که است برانگیزکنجکاوی دلیل این به مذکور اثر اساساً شد  گفته کههمچنان

 حد چه تا زنانه رمان این ایران  نویسیرمان میدان در کرمانشاهی نویسانرمان طوالنی غیبت از
 (0اختینیبت  معنتای  )در 9واررمتان  توانستته  حتد  چه تا و شود تلقی دیگری عطفِ نقطة تواندمی

                                                           
1. point of view 

های زیادی بوده است که در بر سووشون سیطره دارد  محل بح  و جدل "ذهنیت مردانه"حد اینکه تا چه   4
 اینجا  وارد شدن به آنها مناسبتی ندارد 

3. novelistic 

هایی  مترجمان دلیل نامأنوسی چنین معادلباشد  اما به "رمانیک"یا  "رمانی"معادل فارسی این واژه  در اصل باید 
لحاظ هایی که هرکدام تا حدی بهاند  معادلرا برگزیده "گرارمان"و  "گونهرمان"  "واررمان"های مختلف  معادل
نفسه اصل مفهوم این اصطالح را اندکی ترند  هرچند پسوندهای آنها  از سر ناچاری است  چراکه فیظاهر مناسب
 کنند مخدو  می

4. Bakhtin 
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 انتدکی  هایتوفیق به فارسی رمان شاید البته که )چیزی گفتگوگرایانه محک سنجش در و باشد
  دارد  عیاری چه است( یافته دست آن در

 طتی  اینکته   نخستت  باشتد   الزم اختصتار  به نکته دو ذکر شاید عیارسنجی  این دربارة البته
 اگتر  حتی شود  تلقی "غیرگفتگویی" لیطورکبه فارسی رمان که است شده رایج اخیر هایسال
 نقتد  مشتخص   طتور بته  )و فارسی رمان ادبی نقد اساسی وظیفة یک باشد  درست ادعایی چنین
 فنتی   ستازوکارهای  توضیح بر تکیه با و بپرهیزد گوییکلی از که است این شناسانه(جامعه ادبی
 فارستی   رمتان  زیرگونتة  هر حتی یا و مشخص رمان هر حد  چه تا و چطور چرا  که کند روشن

 چنتین  در استت  کترده  سعی خود  توان حد در حاضر  مقالة اساس  این بر نه  یا است گفتگویی
 کند  حرکت مسیری
 شتده  تلقتی بیرونتی  اجتماعی  متن با ادبی متن یکبهیک و مستقیم تناظر وسوسة آنکه  دوم
 امتا  باشتد   داشتته  وجود است کنمم شناسانه جامعه ادبی نقد هر راهِ سر بر که است ایوسوسه
 هتای نظریته  نیتز  و و   ( هگتل  )کانتت   کالستیک  زیباشناستانة  هتای نظریته  مستتدل  هایآموزه

 کمتتابیش یتتا و غیرپوزیتیویستتتی ادبیتتات شناستتیجامعتته متتتأخر و متقتتدم شناستتانةجامعتته
 یکیبهیک اظرتن چنین برقراری از را ما و   (  ایگلتون گلدمن  گرامشی  )لوکاچ  غیرپوزیتویستی

 در کته  شتود  یادآوری باشد بهتر شاید البته دارند  تأکید "هاواسطه" یافتن بر و دارندمی حذر بر
 دارد  وجتود  بیرونتی  نقد و درونی نقد بین مناب   برخی در که تمایزی چنین حتی باختین  نزد

 رنتگ کتم  جهتت  در عمتالً  شده  اشاراتی آن به غیرمستقیم  طوربه هم  اگر و ندارد وجود عموماً
 کته  گرددبازمی دغدغه این به باختینی اندازچشم در افقی چنین است  رایج معنای به آن کردن

 این و شودمی تلقی اجتماعی جهان ت  برای بدیلی یا ت  منزلةبه داستانی جهان انداز چشم این در
 قرار خود هدف را اسانهشنجامعه تبیین آنکه از بیش ت  اگزیستانسیالیستی طعمی با ت  اندازچشم
 تحلیتل  پرتتو  در تتوان متی  کته  افقتی  بترد  متی  راه شناستانه جامعته  تأمتل  افق  گشودن به دهد 
 گسترد  اجتماعی( جهانی مثابه)به داستانی جهان مشخص متن در هاآگاهی شناسیجامعه
 

 نظری چارچوب
 هتای مؤلفته  نتدارد  رگیت سترعت  خیابان این تحلیل برای حاضر نوشتار مفهومی و نظری پشتوانة
 1گفتگتوگرایی  مرکزی مفهوم حول که هاییمؤلفه است  باختین میخاییل فلسفی و ادبی اندیشة
 مفهتوم  این بر مبتنی تحلیل اما است  رمان ژانر بر آن مصداقی تمرکز هرچند و اندگرفته سامان

 ادبی صرفاً مفهومی از ار وارگیرمان و گستراندمی اجتماعی کالن حتی و خُرد رواب  تا واژه از را

                                                           
1. dialogism  
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 نهفتته  نکته این در باختین ساز تحول انداز چشم رساند می 1شناسانهفرازبان و فلسفی مرزهای به
 کته  را ادبتی  اثتر  هتر  تحلیل که نهدمی پیش را وارگیرمان و رمان از تحلیلی و تعریف که است
 و فرامتنتی  صترفاً  مختصتات  هبت  نته  و آن تکنیکتی  صرفاً هایویژگی به نه شود می خوانده رمان

 معنتا  آنگتاه  مختصات  و هاویژگی این حتی انداز چشم این در نکاهیم  فرو آن اجتماعیتتاریخی
 نیتز  و عزیمتت  نقطتة  را رمتان  نام به چیزی اندیشگی قلب که شوندمی دیده خوبیبه و یابندمی

 دهتد متی  اجتازه  حد چه تا آشکار یا مستتر مؤلف صدای اینکه ببینیم  خود تحلیلی نهایی هدف
 به ت  گفتگویی رواب  وارد حد چه تا متکثر صداهای این اینکه و برسند گو  به صداها دیگر که

 4شوند می آنت بالندة و فعال معنای

 اشتاره  ایتن  از پتیش  که گونههمان ت باختینی ادبیات شناسیجامعه مورد در کلیدی اینکته
 قترار  و دهتد متی  قرار تحلیل مورد اجتماعی جهانی مثابههب را داستانی جهان که است این ت  شد

 جهتان  بازنمایانتة  نستخة  مثابته بته  ادبتی  متتن " را خود فرجامین تحلیل یا عزیمت نقطة نیست
 باشتیم   شدهمجزافرض جهان  دو این هایاتصال پی در ضرورتاً اساس این بر و بدانیم "اجتماعی
 تحلیتل  را زبتان  ستوی بترون  یتا  فراستو  ادبیات  اسیشنجامعه» باختین رویکرد مبنای بر چراکه
 سخنشتان  و گوینتد متی  ستخن  کته  لحاظ این از اجتماعی ساختارهای ةمطالع به بلکه کند نمی

 ادبیات» وی  دیدگاه از که است گونهبدین  (110 :1911   )ایوتادیه  «پردازدمی شود می نوشته
 واکنتتتش  به اجتتتماعی ستتتاختارهای برابر در جمعی  هایزبان و کالمی ساختارهای قالب در
 (139    1911   )زیما  «پردازد می نیز

 چته  را رمتان  ژانتر  مشخصتاً  اینکته  و چیست غیرادبیات از ادبیات ممیزة وجه که قضیه این
 تتاریخ  در رنگارنتگ  و طتوالنی  هتای بحت   محل کند می متمایز ادبی هایصورت سایر از چیزی
 ستدة  چنتد  طی تت رمان نقد طوالنی چنداننه تاریخ و ت  سال هزاران طی ت ادبی اندیشة طوالنی
 )یتا  معمتوالً  دوم پرستش  بنتدی صتورت  بگتذریم   اینجا در که اول پرسش از است  بوده  اخیرتت
 و "حماسته " تقابتل  قالتب  در اخیر( سال صد طی ترمطرح ادبی پردازاناندیشه نزد در کمدست

 و فکتری  جهتان  دو مثابهبه بلکه ادبی  ژانر دو از فراتر که  ایقولهم دو است  یافته انجام "رمان"

                                                           
1. metalanguage 

های وی را واکنش یا پاسخی معرفتی به ان و مفسران باختین  بستر اجتماعی و فکری اندیشهغالب شارح  4
دانند  تشخیص این خاستگاه  مطمئناً حقیقت دارد  هرچند  مسلماً درستی صدایی استالینیسم میشرای  تک

وی فروکاست  کاری تاریخی زایش اندیشة توان به شرای  اجتماعیتیا نادرستی منظومة فکری باختین را نمی
توان به تصویری ای  میتوان انجام داد  برای آشنایی با چنان شرای  فکریکه در مورد سایر متفکران نیز نمی

شده دربارة وی  ازجمله فصل نخست این اثر از زندگی و بستر اجتماعی باختین در برخی مناب  فارسی ترجمه
توان به یری از این موضوع به زبان انگلسی  ازجمله  می  همچنین برای تصو1931رجوع کرد: هولکوئیست  
 Dentith,1995مقدمة این اثر نگریست: 
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 ( 1910 )لوکتاچ   رمتان  نظریتة  در 1لوکتاچ  گئورگ مهم  مثالی عنوانبه اند شده دیده اجتماعی
 دانتد  متی  ختدا بی جهان حماسة و داریسرمایه عصر در مدرن انسان سرگشتگی زادهم را رمان
 اولتین  از یکتی  و تأثیرگتذارترین  از یکتی  )کته  بیستتم  ستدة  غتاز آ در ختود  اثتر  ایتن  در لوکاچ 
 عصتر  انستان  4استتعالیی  خانمتانی بتی  میدان را رمان ادبی جهان است( رمان هایپردازینظریه
 را هستی انسان  و بود یکپارچه جهانی که حماسه  عصر و ژانر با متعارض جهانی بیند می جدید
 ویتژه بته  و اثتر  ایتن  "مایةته" اما نماید می نوستالژیک  لوکاچ لحن هرچند دانست می خود خانة
 رمتان   نوظهتور  ژانتر  در نیتز  و جدید عصر در که است آن (1931لوکاچ  )ازجمله: ا بعدی آثار

 دید  توانمی را انسانی فردیت تحقق امکان بالطب   و بیشتر انسانی اختیار امکان
 کته  استت  بیستم سدة در ادبی پردازانندیشها تأثیرگذارترین از دیگر یکی باختین  میخاییل

 امتا  دارد  فکری تشابه وی با شود  قائل تقابل رمان و حماسه بین لوکاچ اینکه از قبل تا کمدست
 متعارض  مسیری نگوییم اگر گیرد می پی رمان اساسی هایمؤلفه تشخیص برای وی که مسیری
 را نظرها باختین ( 4440) گویندمی 0رین و 9ریوکین که گونههمان است  متفاوت مسیری الاقل
 هم در را نامتجان  مناب  از برآمده هایگفتمان ادبیات  چگونه که کندمی معطوف مسئله این به
 یابند می موجودیت دیگر کلمات با گفتگو در فق  کلمات تمامی چگونه و تندمی

 و ت رنسان  از پ  ادبی آثار عمدتاً را رمان ژانر برای استناد مورد هاینمونه باختین هرچند
 آثتار  اساستی   بستیار  طتور بته  و دهتد متی  قترار  تتت  دانتته  و رابله سروانت   آثار مؤکدتر طوربه

 بته  را وارهرمتان  متتن  امتا  دانتد  متی  وارهرمان متن اعالی نمونة را نوزدهم قرن در داستایفسکی
 چنتین  نیاکتان  هتای صتداق م وی المثلفی دهد نمی نسبت قیدوشرطبی تاریخی شدگیمشروط

 هرحتال  بته  اما ( 1911 )باختین  یابددرمی منیپوسی نیزهجو و سقراط مکالمات در را هاییمتن
 کنتد  متی  بالنتده  داستایفستکی  آثتار  وارگتی رمتان  زمتین  بتر  را خود پردازیاندیشه تناوری وی
 تفکتتر در مستتتتر وارگتتیرمتتان ستتخنگوی یتتا تتتدوینگر آشتتکارکننده  را ختتود کتته ایگونتتهبتته

 داند می داستایفسکیایی

 1"گفتگو" اصطالح اما است  نکرده استفاده "گفتگوگرایی" اصطالح از باختین  خودِ هرچند
 واره رمتان  گفتمتان  و رمان وی  منظر از است  وارهرمان گفتمان از وی تشریح در متواتر ایواژه

 رختت  آن از نویستنده  معمتول  اقتدار و نیست 0"بنیادمؤلف" که جهانی صداهاست  تکثر جهان
 صتداها  ستایر  بتا  گفتگو در و موازات به صدایی چونان نیز مؤلف صدای جهان  این در بندد برمی

                                                           
1. György Lukács, Georg Lukács  

2. transcendental homelessness 

3. Rivkin 
4. Ryan, Michael 

5. dialogue 

6. authorial 
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 در تت هستند هاشخصیت در تنیده یا متجسم هاییایده که تت متباین صداهای و شودمی شنیده
 تفکتر  مثالی نمونة پردازندة مثابهبه داستایفسکی  دارند  قرار یکدیگر با ایبالنده گفتگویی  رابطة
 تعامتل  بلکته  هتا  ایتده  مشتتر،  مناستبات  نه و مجزا آگاهی یک در ایایده حیات نه" وارهرمان
 در ازآنجاکته  و را( هتا ایتده  خود تعامل نه )ولی گذاردمی نمایش به هاایده گسترة در را هاآگاهی
 متدار  تتاریخ  شتکل بته  یعنی خود   و رشد و تکامل مسیر در ایآگاهی هر داستایفسکی جهان
 ایدة روی بر و خود روی بر تواندنمی یابد می نمود هاآگاهی دیگر دوشادو  بلکه یابد نمی نمود
 تعامتل  درون بته  درعتوض  شتود   متمرکز ایده  آن 1ماندگاردرون منطقی پیشروی روی بر خود 
 ( 111-110 :1931)باختین  "شودمی کشیده هاآگاهی دیگر
 ختود  بستة مرزهای قلمرو در هاآگاهی واره رمان جهان در که است آفرینشی چنین پرتو در
 به معطوف وقفه بی و است گفتگویی ذاتاً شخصیت هر تأمالت و تجار  تمامی و مانندنمی راکد

 تحقتق  یتابیم  متی  دست آگاهی شناسیجامعه از ترازی به نهایت در که است گونهبدین دیگری 
 روابت   و "چندصتدایی "  "4هتروگلستیا " اساستی   شتگردهای  و مقوالت بر تکیه مسیری  چنین

 دیگتر  ستر  از حتال  درعتین  کته  شگردهایی و مقوالت است  "موضعیبرون" بر مبتنی گفتگویی 
 بود  خواهند وارگیرمان ساحت در متن یک زدن محک برای شناسانهرو  ابزارهایی ماجرا 

 

 تحلیل روش
 یکتدیگر  از را روشتی  ابزارهتای  و نظتری  مفتاهیم  تتوان نمتی  مکانیکی  زیطربه باختین  نزد در

 هتم  وارگتی  رمتان  و رمتان  دربتارة  بتاختین  پردازیاندیشه ازآنجاکه دیگر  سوی از کرد  تفکیک
 کتردن  عیتان  بترای  مقتوالتی  هتم  بتاختینی   مقتوالت  است  تجویزی هم و تشریحی و توصیفی
 هتم   و استت  تتت  داستایفستکیایی  هتای رمتان  وی  نزد در مشخص طوربه و تت واررمان گفتمان

 مکالمته  وضتعیت  یتک  یتا  متتن  یک نزدیکی یا دوری در کنکا  برای تحلیلی مقوالتی مثابهبه
 بگتذریم   اصتطالح  ایتن  زمختتی  شتاید  و نامأنوسی از مسامحه با کمی اگر کنند  عمل توانندمی
 مهندستی " نتوعی  حاصتل  دیگتر   تنم هر تحلیل برای باختینی تحلیلی ابزارهای گفت توانمی

 است  داستایفسکی هایمتن از باختین تشریحات و هاتوصیف "معکوس 
 از یکتی  بته  را متتن  یک در کنکا  برای باختین تحلیل رو  باشد قرار اگر رسدمی نظر به

 یتا  و شناستی نشتانه  پساساختارگرایانه  یا ساختاری تحلیل از اعم تت شناسانهرو  هایچارچو 
 دانستت   روایتت  تحلیتل  نتوعی  را وی رو  باید رسدمی نظر به بدانیم  نزدیک تت فرمال لتحلی

 جهتان  و ختود  بتین  هاییواسطه هاروایت گویند می (1331) هینچمن و 9هینچمن کههمچنان
                                                           

1. immanent 

2. heteroglossia 
3. Hinchman 
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 هتا  روایتت  نماینتد  متی  خلتق  را آنهتا  یتا  کنندمی زنده و خوانندفرامی را معنا و نظم که هستند
 ختود  مخاطب برای را رخدادها بامعنا ایشیوه به که هستند روشنی متوالی نظم با هاییگفتمان
   کنند می عرضه جهان از آدمیان تجربیات یا و جهان دربارة هاییبینش بنابراین دهند می پیوند

 گتاهی  استت  ممکن که است ایشائبه کنیم  روشن جا همین در باشد الزم شاید که چیزی
 حاضتر   مقالتة  در نقد رو  مورد در یا  شود گرفته نظر در تفسیری رو  مترادف روایت تحلیل

 تفستیری  شده اعالم رو  چرا که آید پیش پرسش این گرفته صورت تفسیرهای صرف لحاظبه
 بته  را تفستیری  رو  اگتر  آنکته   نخست کرد  اشاره نکته دو به باید پاسخ  در است  نشده گفته
 را مفهتومی  چتارچو   هتر  در و اینکته هر از برداشتی هر  بگیریم نظر در آن عام خیلی معنای
 المثتل )فی آن محدود و مشخص معنای به را تفسیری رو  اگر اما دانست  "تفسیری" توانمی
 نته  و استت  روایتت  تحلیتل  حاضر  مقالة رو  بگیریم  نظر در هرمنوتیکی( هایاسلو  انواع در

 پرداخت روند همچنین  و داستان عناصر گیرییجا اساس بر شده ارائه تحلیل چراکه تفسیری 
 است  گرفته صورت پیرنگ

 روایتت  فرمتال  تحلیتل  یتا  و روایتت  ستاختاری  تحلیل از المثلفی توان می که است درست
 نزد در فرم تصویر چگونگی با و دارد محتوا و فرم رابطة از باختین که تصوری با اما گفت  سخن
 تحلیتل  شتیوة  کته  استت  آن بهتتر  وار رمان گفتمان از وی نظری مفاهیم به عنایت با نیز و وی 

 بدانیم  روایت گفتگوگرایانة تحلیل را متن از باختینی
 بته  نما متناقض ایگونهبه فرمالیسم باختینی  منظری از گوید می (1331) 1دنتی  کهآنچنان

 ایتن  بته  توجهی نیز و سازدمی محدود هنر یا ادبیات به را فرم یعنی پردازد نمی فرم به کافی اندازة
 تستری  ادبیتات   صترفاً  نته  و ایدئولوژیک اشکال تمامی به باید فرمیک هایخصیصه که ندارد نکته
 متمایز زبان از استفاده وجوه دیگر از را ادبیات که اندبوده چیزی وجویجست در همواره آنان یابند 
 گذاشتند می صحه رایج  زبان یا و معیار زبان با ادبیات زبان تضادِ حتی و تفاوت بر بنابراین و سازد

 کته  کندمی تأکید گفتگویی  رواب  تحلیل برای بنیانی مثابهبه  4"گفته" بر تأکید با باختین
 متاهیتی  و نیستتند  شتناختی زبان یا منطقی ارتباطات به تحویل قابل شناختی فرازبان ارتباطات
 داشتته  تنتاقض  یکتدیگر  بتا  جملته  دو استت  ممکن" گویدمی مورسون کهآنچنان دارند  متمایز
 ختا   هتایی موقعیت در خا  افرادی که زمانی )یعنی آمیزندمی هم در که هنگامی اما باشند 
 از پت   یکی نفر  دو اگر بنابراین بندد می شکل آنها میان جدید روابطی گیرند(می کار به را آنها

 از هستتیم   شتاهد  را جملته  یتک  تکرار شناسیزبان منظر از  «زیباست زندگی» بگویند دیگری 
 داریتم   ستروکار  توافق یک با گفتگویی  منظری از اما ایم مواجه گوییهمان با نیز منطقی منظر

 دیگتری  شتخص  دهتان  از لزومتاً  دوم گفتة زیرا نیست  صریح و کامل هیچگاه توافق این هرچند

                                                           
1. Dentith 

2. utterance 
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 گوینتده   لحتن  شتود  می منجر دیگری هایداللت به و دارد دیگر تجربیاتی که است  شده خارج
 ( 1331  1کرایتگ  از نقتل  )بته  استت  ضتروری  معنا در، برای ارادی تاحساسی حالتی عنوانبه

 چنتین  دل در "هتروگلستیا " یعنتی  آن  جتن  هتم  یتا  متالزم  مفهتوم  و 4"چندصدایی" مفهوم
 دارد  قرار گفتگویی رواب  از تصویری

 منظتر  از بتود   چندصتدایی  متتون  تترین یافتته امقتو  خلق تجسم باختین  برای داستایفسکی
 را داستان کلی طرح هایش رمان خلق هنگام در دیگر  نویسندگان بسیاری برخالف وی باختین 

 را هتایش شخصتیت  کته  کردمی «تصور» را هایی«موقعیت» عوض در کرد نمی ریزیپی پیش از
 هتای گفتته  و شتنید  متی  را هاشخصیت صدای وضوحبه داستایفسکی گرداند  «گفتگو» به ناچار
 انجامید  خواهد کجا به وگویی گفت چنین بداند نیز خود اینکه بدون سپرد می خاطر به را شان
 اینکته  بتدون  کته  بتود  ساخته فراهم او برای را امکان این نوی   تند دستیاران  از استفاده بویژه
 کنتیم  فترض  اگتر  حتتی  براینبنتا  گردانتد   غترق  هتا صتدا  دنیای در را خود شود  نوشتن درگیر

 جتاری  هتا شخصتیت  از دیگر یکی یا راوی  زبان بر را ا  شخصی عقاید رمانی  در داستایفسکی
 بته  بتود  صتدایی  صترفأ  مفتروض   شخصتیت  آن هم باز نیست(  نیز محال فرضی )که ساختمی

 ازجملته   یداستایفستک  هتای شخصتیت   باختین اعتقاد به زیرا دیگر  هایصدا میان   در و مانندِ 
 هستتند  ای نویسنده خود هریک دیگران  و کارامازوف ایوان  استاروگین  میشکین  راسکلنیکف

 ( 1931 )امیری  داستایفسکی ی اندازه و حد در
 (4444) 9گاردینر نیست  صریح چندان "هتروگلسیا" از "چندصدایی" پوشانیهم یا و تمایز

 دربارة هایشنوشته مشخص  طوربه )و باختین جانب از بیست دهة هاینوشته در که است برآن
 تت سی دهة در اما دارد  تأکید ادبی متن در "چندصدایی" مفهوم بر باختین داستایفسکی(  آثار
 تتت  اجتمتاعی  جهتان  در آن هتای پویتایی  و "هتروگلستیا " تتر گسترده مفهوم بر تت آن از پ  و

 (1911 )جونز  شودمی دریافت چنین نزجو اظهارات از دیگر  سوی از شود می معطوف تاریخی 
 کته درحتالی  استت   طتورکلی به رمان ادبی شکل کنندةتعیین "هتروگلسیا" باختین  منظر از که
 در را آن بتاختین  کته  است "هتروگلسیا" یافتهاعتال و شدهویژه شکل  "چندصدایی" مفهوم گویا

 ندارد گیرسرعت خیابان این تحلیل برای و حاضر نوشتار در ما مجموع  در یابد می داستایفسکی
 اجتمتاعی  مختلف هایتیپ و هاگروه شدةویژه هایزبان حضور امکان معنای به را "هتروگلسیا"
 از رهتا  تتت  مختلف صداهای شنیدن امکان تحقق  معنای به را "چندصدایی" و گیریممی نظر در

 بته  و "دیگتری " حضتور  با تنها که مختلفی صداهای برد  خواهیم کار به نویسنده قتدارا سیطرة
 کشاند برمی گفتگویی ساحتی به را رمان که است متن در 0"دیگربودگی" شناختن رسمیت

                                                           
1. Craig 
2. polyphony 

3. Gardiner 
4. otherness 
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 متن تحلیل و توصیف
 جتدا  ختود  همستر  از است سال چهار که است جوانی زن ندارد گیرسرعت خیابان این رد شهره
 آپارتمتانی  در شتده   جتدا  همستر   از نیتز  او کته  محبوبه  ا  دخترخاله با اکنون و تاس شده

 است: تاکسی رانندة شهره  است  همخانه
 متن  کتردم  کشتف  کته  گرفت خود به فلسفی معنای وقتی از شغلم به من روزافزون عالقة"
 رو رودمتی  تشدرش و ریز هایتقه بکنی کاریش هر که لرزانم همیشه اتاقک این بالمنازع حاکم
 هتا زن بته  آنتی  و مخصتو   کیفتوری  یتک  متن   زرد تاکستی  همان یا الیزابت کردم کشف مخ 
 فرمتان  پشتت  کته  بیننتد متی  را خودشان جن هم تا ترمز  رو زنممی گویند می مسیر دهد می

 رکتا  آن بتا  که انگار کنند می باز را شاگرد در غرور با و دهندمی جلو وسینه سر داده  لم تاکسی
 خودشتان  ابتدی  ازلتی  حتق  را نشستتن  جلتو  عمتر  یتک  کته  مردانتی  همتة  به بدند نشان بیالخ
 را جلتوا   در کتردن   بتاز  اجتازة  هتا زن فق  که دارد ایتاکسیراننده حاال من شهر دانستند می

 کوهستتانی  دارد مردانتی  و گرفتته برف هایکوهرشته در محصور است ایدهکده من شهر دارند 
 ( 1-1 )  "اندازدمی پوست آرامآرام دارد من شهر مزاج 

 ایتن  حامی پدر   صرفاً و بوده آن آرزوی در همواره شهره که است شغلی تاکسی  رانندگی
 همتة  البتته  و تتت  آرزو ایتن  همستر    تتا  متادر  از همته   پتدر   جزبه است  بوده تمایلش و آرزو

 از شتدن  جتدا  اصلی دالیل از یکی راًظاه دانستند می ناپذیرتحمل را تت وی غیرمردانة رفتارهای
 کار ا مغازه در که زنی با همسر  رابطة چون دیگری دالیل کنار در البته بوده  این همسر 

 ستر  وی بتا  نتاگزیر   هرحتال بته  او  ستخن  و حرکت هر از کالفگی با هم  مادر  است  کردهمی
 او به هم را رانندگی که یکس بزرگسالی  و کودکی دوران در او همیشگی حامی  پدر   کند می

 کمتابیش  تصتاویر  طرح با معموالً و وبیگاهگاه شهره  و نیست حیات قید در اکنون است آموخته
 کند می آرزو را حمایت و حضور حسرتِ  1گذشته به بازگشت از مبهمی
 در آشتکاری  ذهنی و عینی جای و داستان در تریروشن حضور که هستند هم دیگر مرد دو
 کته  ا   دایتی  دیگتری   مترد  البتته  و فرهاد  دیگری و بابک یکی دارند: ما قصة رمانقه زندگی 
 ا دایتی  همتین  پستر  بابک  بینیم می را شهره برای او آزاردهندة و ذهنی بیشتر حضور  گهگاه 
 هتم  بتا  آنهتا  انتد بتوده  مایل شهره  دایی هم و مادر هم که کسی او  همیشگی خواستگار و است
 هاستت ستال  کته  هنتوز  تتت  هتم  هنتوز  فرهتاد  اما است  نداده کار این به تن رهشه کنند  ازدواج

 البتد  و دهد مثبتی جوا  او به فاطمه که کشدمی دائمی انتظاری تت دارد فاطمه نام به همسری
 در امتا  بینتیم  نمتی  داستتان  در چنتدان  را ا دایی عینی حضور شود  جدا فاطمه  همسر   از

 خوانیم:می شهره ذهن آینة در را او شخصیت شود می حاضر که هاییصحنه معدود

                                                           
1. flash back 
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 اوبتا   و اراذل دستت  بته  ستپرد متی  نکشتم  شغلم از دست اگر که کرد تهدید هم بار یک"
 راننتده  کته  کستی  کردی فکر تو دایی گفتم: و زدم هه صورتم  به بپاشند اسید که خوار جیره

 ( 191 )   "بپاشن بده نکن  معطل شنویمی من از مهمه  برا  ظاهر و سر شهمی تاکسی
 نیتز  االن استت   کترده  رد را او خواستگاری  اول  از است  دوگانه حسی بابک  به شهره ح  
 بتتا مخصوصتتاً دهتتد متی  عتتذا  را شتتهره حضتور    معمتتوالً نتتدارد  بتودن  او بتتا بتترای تمتایلی 
 در شتهره  امتا  د کشت متی  پرسش به را او مردانة رفتار و کار مدام اینکه و شهره به هایشامرونهی

 تمایل از زودگذر نقشی ذهنش  در تت پناهیبی و استیصال سر از گویا تت داستان از صحنه چند
 بندد می نقش بابک پناهگاه به

 شتود  می شهره زندگی و داستان وارد بارانی  روز یک در که است مسافرهایی از یکی فرهاد 
 کشتتی  مربی و آمده خارج از تازه شود می هشهر جسارت و مستقل رفتار شیفتة اتفاقاً که مردی
 و استت  متوقر  فرهاد  گذارند می دیدار برای قرارهایی هم با و شودمی باز آنها آشنایی با  است 
 آید می بیرون دهانش از ناخواسته  گویا  "چ ینج" و "چاکلت" چون کلماتی گاه و متمول ظاهراً

 در امتا  یابتد  متی  دوام شتان  گهگاهی دیدارهای و ادفره به شهره ذهنی احترام داستان  اواخر تا
 از تصاویری که شهره و اندنشسته شهره ماشین در که شهر  خارج و برف در دیداری آخر  دیدار

 را فرهتاد  بتا  دیتدار   رود می و آیدمی ذهنش در مدام سابقش  شوهر حامد  با هایشجروبح 
 گریزد می فرهاد هایچشم "شیطنت" از هم شاید که دانیمنمی و کندمی تمام آرامی و سردیبه

 را ا همیشتگی  هتای طعنته  و وی مکترر  حضتور  کته  متادر   جزبه داستان  اصلی زنان اما
 دختر  دیدار حسرت در و شده جدا شوهر  از که شهره خانةهم است  محبوبه یکی بینیم می

 نته  شتهره   کته  افسترده  و خود ال، در پیچیده و قصه زن  ترینفرهیخته و است نقا  او است 
 تتدریج بته  کته  فریبتایی  استت   فریبتا  دیگتری   اوستت   همیشگی دلواپ  و مراقب که همخانه 
 و دارد روانی اختالل گویا اکنون  و است والیبال سابق قهرمان و بوده شهره همکالسی یابیمدرمی

 عینی حضور ایستد ب خیابان کنار در ساکت گاه  که است آن ا سرگرمی و شده جدا شوهر  از
 زنی آپارتمانش  در شهره همسایة ریحانی  خانم پررنگ کمابیش حضور  برعک   بینیم نمی را او
 شتهره  زنتدگی  در نقشی او اند کرده رها تقریباً را او پسرانش  و نیست بلد گفتن فارسی گویا که

 در را  داستتان  محتی   شتنویم  می او از که ای محلی اصطالحات نیز و کُردی جمالت اما ندارد 
 کند می زبانه دو شنویم می رهگذران و مسافران زبان از عمدتاً که جمالتی و هاواژه کنار

 گیتر سترعت  خیابتان  ایتن  شنویم می داستان در وبیگاهگاه که محلی اصطالحات انبوه جزبه
 تتت  هتا ابانخی در کار  و رانندگی ضمن در عمدتاً تت راوی که است تصاویری از مشحون ندارد
 او  چشتم  از و گتذریم می شهر هایخیابان از راوی با درآورد  قلم به شهر  فضای از دارد سعی

 را کرمانشتاهی  فارستی  و کتردی  و ادبتی  رنتگِ سته  جمتالت  و بینیممی را رهگذران و هاخیابان
 گتو   محبوبته  هتای دلتنگی به او  همراه شهره  "هفتادمتری آپارتمان" در هم گاه و شنویممی
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 مرورهتای  و شتهره  ذهنتی  تصتاویر  کته  داستتان   اواختر  در و گذرانیممی را اینها همة دهیم می
 در بابتک   و ایمنیافته را فریبا و است زده پ  را فرهاد او گیرد می بر در را داستان ا  پردغدغه

 در شتاید  تتت  شتهره  برای داستان زن تریندلچسب این محبوبه  و است مانده معطل شهره ذهن 
 مراستم  ستمت بته  شتهره  کته  بعتد  ستاعتی  در شتاید  و استت  بتوده  فرهتاد  بتا  شهره که ساعتی
 رستد  متی  متا  به ابهام و هاله در خبر  که مرگی با تت است رفتهمی ا خواهرزاده سورانختنه
  است  گذاشته تنها را شهره

 جمتالتِ  دنیستتن  کتم  دلچستب   و روان نثری با است داستانی ندارد گیرسرعت خیابان این
 راوی  ذهتن  در کلنجارهتایی  و گذشتته  به بازگشت پرداختِخو  تصاویر  نیستند کم و شاعرانه

 ختوبی به "من مارمولکی روح" و "است من در که زنی" موتیفِ دو اند شده تصویر زیبایی به که
 روایتی  ربستت  در بتازنگری  و تأمتل  با اما نخست  نگاه در نه شاید اند شده گرفته کار به ظرافت و

 ح  و زنانه عرفی عادات اوست  در که زنی هایعادت که یابیمدرمی زیبایی و نرمی به داستان 
 چیزهتایی  استت   موتیتف  ایتن  آنهتا  کالمتی  درگاهِ که هاییاحساس و عادات است  زنانه معمول
 "متن  متارمولکی  روح" موتیتفِ  مقابتل   در زند می سر معمول  طوربه زن  هر از گویا که هستند
 و داشت خواهد سرکشی از حکایت که نیست  زنان معمول  که داد خواهد حسی یا رفتار از خبر

 البته تت پیرنگِ و داستان سراسر کرد  خواهد نمایان را شهره عادتِ آمدِخالف و متمایز شخصیت
 شتهره  شتاید  رود متی  پیش موتیف دو این تقابل بر گوناگون  انحایبه تت آن مستحکم چنداننه

 هایقضاوت و هاقالب و هاتحمیل با او هایکشمکش اما باشد  کرده روشن خود  با را تکلیفش
 در روشتنی  بته  را  نتابرابر  جنتگ  ایتن  در خستتگی  طنین  که فرساستتوان آنچنان گاه بیرونی 
 زنی را شهره محبوبه  مزار بر داستان  فصل آخرین در طنینی  چنین واپسین  شنویم می ذهنش

 بته  داستتان   ستطرهای  آخرین در دهد می نشان نو  از جنگی شاید آستانة در تنها و سردهافدل
 را کتردنش  ختامو   تتوان  دیگتر  بتاد  اما کند می پرتپرت شم   شعلة" که خوانیممی استعاره
 شود می بلند شهره و "ندارد

 در البتته  که یتیروا هستیم  روروبه فمینیستی روایتی با داستان  این در که نمایدمی چنین
 نظتر  بته  افتتد  متی  اتفتاق  محلتی  زبتان  عرضتة  محی  و کرمانشاه شهر هایفضاسازی از بستری

 هایعرضه و هافضاسازی آن و باشد راویتمؤلف شخصی و اخالقی وظیفة روایتی  چنان رسدمی
 چیتز  دو بتا  ستخن  جتای  بتدین  تتا  گونته  بدین کرمانشاهی  یک مثابهبه نویسنده  وظیفة زبانی 

 فضای" یا "مرد" یعنی شونده رویارویی و جدی آشکار  یکی  هستیم: مواجه " دیگری" عنوانبه
 ابتتدا    "کرمانشتاه " یعنی شده تصویرپردازی و گسترده کامالً و تربطئی کمی دومی  و   "مردانه
 "یگتری د" بته  آن از پت   تتا  باشتیم  داشته "دیگری" دو این با راویتمؤلف رابطة دربارة تأملی
 کنیم  اشاره ("مرکز" بخوانید )یا "تهران" یعنی داستان  پنهان 

 و کننتده تحکتم  شتان همگی اند جن  یک از ها دیگری این همة شهره  داستان  مردان  همة
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 تتت  باشتد  خود  خودِ خواهدمی که زنی تت زن دیگری یک مثابهبه شهره  و هستند زنندهطعنه
 است ممکن ولی بقیه  و بابک تا گرفته حامد از باشد  داشته فهمقابل معنایی آنها برای تواندنمی
 کته  فرهاد نیست  چنین اما بیابیم  دیگر جنسی از را فرهاد هم بعد و شهره پدر نخست  نگاه در

 ولتی  پستندد  متی  را شتهره  استقالل و سرکشی هرچند ندارد  داستان در نیز داریریشه حضور
 دلیتل  و نیستت  اعتمتاد  قابتل  گویتد  متی  متا  به نهایت در شهره  ح و نگاه که آنگونه کمدست

 قاعتدة  ایتن  استتثنای  بایتد  شهره پدر گویا اما ماند می مبهم ما نزد در وی برای شهره مقبولیت
 و حتامی  تنهتا  شتهره   شتهر   مردانتة  فضتای  در کته  پتدری  باشتد   داستان مردان  بودن یکدست
 غایتب  داستتان  پیرنتگ  در هتم  استثنا این دلیل که ستا آن جالب اما است  بوده او کنندةتأیید
 احتمتا   راوی استت   شهره هایگذشتهبهبازگشت از یکی که پدر شخصیت از تصویری در است 

 کند می برمال را مادر  با پدر رابطة ناخودآگاه یا ناخواسته
 را حترفش  شتدا عادت پدر     یا تلویزیون یا چایی سینی یا بود دیوار هاحرف این مخاطب"
 پاستخگویی  زبان چون کردمی انتخا  را اشیا اصوالً بزند  مخاطبش چشم از غیر جایی به خیره

 بته  گذارنتد  می سماور چکچک زیر که ظرفی مثل اما مادر بود  بیزار شنیدن پاسخ از نداشتند 
 در و دادمتی  را ا چتایی  و ناهتار  کار سر از گشتبرمی که پدر حرف  از شدمی پر نرسیده ظهر

 شتنیدن  الیتق  را پتدر  هایگو  فق  مادر دانستیممی همه کرد می کار هم زبانش حین همین
 صداشته  گویتد: متی  و تلویزیتون  بته  زنتد متی  زل پدر وقتی دانستیممی همه داند می ها حرف
 (10 )   "است پر ظرفیتش پدر یعنی شود  خفه مادر یعنی ببرین 
 هتای خواستته  بته  چترا  اینکته  بشتنود   هم خواهدنمی اصالً ارد ند گفتگو زبان  هم  مردتک این
 امتا  است  خالی داستان پیرنگ در آن جای تکنیکی  لحاظبه که است چیزی داده می بها دختر 

 ایتن  سراستر  در گفتگتویی  روابت   شتدید  ضتعف  به حاضر  نوشتار تحلیلی و مفهومی چارچو  در
 تتت  هاییایده قصه  زنان  و مردان از کدامهیچ و شهره  قصة مردان  از کدامهیچ گردد می باز داستان
 باشتیم   داشته "دیگری" با را آنها گفتگویی رابطة توق  اصوالً که نیستند تت شخصیتشان در تنیده
 به "مردانه فضای" و "مرد" که اندهمعین قدرآن و نیستند انضمامی شهره  قصة مردان  از یکهیچ
 فمینیستتی  تواندمی چگونه دیگر روایت  این حالتی  چنین در شوند می لتبدی انتزاعی مفهوم یک
 انتد  شتده  بخار انتزاعی ترازی در مردان همة که حالتی در باشد؟ مردانه فضای یا و ضدِمرد احیاناً یا

 در ختود   کته  کوبتد متی  بختاری  در مشت بکوبد  اگر هم مشت شهره  یعنی ما  قصة زن  دیگری 
 همتة  بتا  تقریبتاً  و تتت  ا قصته  مردان  با را کاری همان هم راویتمؤلف ست ا ساخته خود  قصة

 موضت   از انتد  کرده زن دیگری  با مردان تکِتک نخست  نگاه در که است  کرده تت هایششخصیت
 آنهتا  شخصتیت تایده به انضمامی هاییخصلت و نرسانده هم را آنها صداهای حتی است  ندیده آنها
 صترفِ  و است "غیرگفتگویی" تمامی به تقریباً باختینی  معنایی در داستان هایوگفتگ است  نداده

 ایتن  استت   گرفتته  را هتا شخصتیت تت ایده درآمدن  صدا به جای متباین  هایایده سخن  در لجاجت



 ندارد گیر سرعت خیابان این در «دیگری و من»

 

 

11 

 گتویی  بینتیم  متی  بارهتا  و بارهتا  نیتز  تت شهره سخن  و رفتار در تت ماجرا دیگر  سوی  در را لجاجت
 کته  چترا  شتو   خفته  گویدمی متباینی دیگری  هر شاید و مرد دیگری  به پیشاپیش  نیز  قصه شهرة
 یتک  بته  تبدیل با البته که  ایایده تنها باشد: داشته "پاسخگویی زبان" نیست قرار هیچک  گویی

 است  انداخته سایه روایت  این فراز  بر پدر روح چونان صُلبیت 
 نیتز  "کرمانشتاه " بگتذریم   روایتت  این در که "مرد ریدیگ با" شهره "زن  دیگری" رابطة از
 بته  نفترت  یتا  عشتق  از حستی  راوی تمؤلف کند می جلوه شهره  مقابل در "دیگری" یک چونان

 رهگتذران  و هتا خیابتان  از تصتاویری  بتا  داستان  جایجای در اما دهد نمی نشان را "کرمانشاه"
 کرمانشتاه   ندارد  دیگر هایشهرستان با زیادی چندان تمایز البته که تصاویری شویم می مواجه

 فارستی  زبتان  ایتن  امتا  شتود  نمتی  تصویر متمایز  چندان طبیعتِ حتی یا هاخیابان هیأتِ در
 شتهر  این جمعی حافظة در شدهشناخته هایشخصیت و اصطالحات و کُردی زبان و کرمانشاهی

 بتد  یتا  ختو   لزومتاً  نته  و یتافتن  صتشخ معنای به ویژه  کنند می ویژه را "کرمانشاه" که است
 داستتان   سراستر  در بتومی   و زبتانی  هتای ویژگتی  نوع این بودن  آفرینعشق یا انزجارآور بودن 
 "کرمانشتاه " نتام  به ای"دیگری" مجموع  در و آیندمی میان به مدام بارب   و رب بی وبیگاه گاه
 در آنها ذکر که بینیممی فاحشی هایخطا بومی  فرهنگ و زبان عرضة این در اما سازند برمی را

 نیایتد   بتاختینی    تحلیلتی  و مفهومی چارچو  بر بنا ما  تحلیل کار  به ظاهراً است ممکن اینجا 
 مواجهتة  و "غیرگفتگتویی " روح دیتد   ختواهیم  بعتد  کته چنتان  خطاهتا   ایتن  به اشاره اتفاقاً اما 

 کند می برمال تت دیداًش البته و خود نوبةبه تت را "دیگری" با وارغیر رمان
 صحیح درج در اشتباه نخست  برشمرد  توانمی همپوشان  البته دستة  سه در را خطاها این

 تتواتر   امتا  روستت  روبه چاپی اغالطی با که پنداشت نخست حاضر  نگارندة است  محلی هایواژه
 کنتیم  می اشاره تباهاتاش این از مورد سه به اینجا  در کرد  زائل را پنداشتی چنین خطاها  این

 یتا  مخاطب تصور سو یک از مجموعاً  داستان  در دیگر مشابه هاینمونه همراه به که اشتباهاتی
 و فارستی  زبتان  ختو   ترکیتب " لحتاظِ  بته  داستان این فرضی مزیتِ از را منتقدان برخی احیاناً
 را "کرمانشتاه  یگتری  د" صدای  راوی تمؤلف که هدمی نشان دیگر  سوی از و کندمی رد "کردی

   است  نشنیده درستیبه
 هتایی واژه خوریم برمی "بَگی" و "گیجه گُه" بومی  ظاهراً واژة دو به داستان  از فرازهایی در

 اند نشده آورده درستیبه محلی  دیگر  هایواژه از شماری همچون اما  و شوندمی تکرار بعضاً که
 دهیم:می توضیح وارنمونه واژه دو این مورد در صرفاً اینجا  در اما

 و دارد گتاو  گیجتی  حالتتِ  به ارجاع کرمانشاهی  فارسی نیز و کردی گویش در "گیجه گُو"
 را آن درستت  شتکل  نویستنده   شتاید  کته  ایواژه استت   پریشانی نوعیبه اشاره برای آن کاربرد
 است! کرده نزدیک معیار زبان  به را آن ناخودآگاه  شاید  و دانستهنمی

 هتای مرغتخم که کرمانشاه جمعی حافظة در شخصیتی است  "مرادبَگ" مخفف نیز  "بَگی"
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 ایتن  بتود   چرخیده هاکوچه در سال  هاده فروششان  برای و گذاشتمی سبدی در را ا خانگی
 از فترازی  در  "مرغی بگه" غل ِ صورت با و داستانی طرح با نامرتب  ایشیوه به نویسنده  را فرد

 است! کرمانشاه گردشگری هایجاذبه دادن  نشان برای گویا که توصیفی کند می توصیف کتا 
 ذکتر  بتا  محلتی  هتای واژه انواع آوردن رمان(  یک بافتِ در )البته زبانی خطاهای دیگر دستة
 نتوعی  محلتی  نتام  تتا  گرفتته  توصتیفی  و خطتابی  واژهایی از است  پرانتز در آنها فارسی ترجمة

 هتای تشتخص  و تمتایزات  در آن متؤثر  نقتش  عدم نیز و داستان در اقدامی ینچن تواتر شیرینی 
 خطاهتای  به عنایت با که حالتی دهد می کار این به تصنعی حالتی نهایتاً ها شخصیت گفتگویی 

 تبتدیل  نوی لغتفرهنگ به آشکارا نویسنده  دسته  این در یابد می بیشتری شدت سوم  دستة
 بتا  نویستنده   و شودمی خارج ریحانی خانم دهان از محلی مفهومی بار با هاییواژه بارها شود:می

 بته  نتوی  رمان یک از را خود نقش   "    ریحانی خانم لغت فرهنگ در    " معترضه جملة آوردن
 در هتایی واژه چنتین  آوردن کته  آیتد  نظتر  بته  شاید کند می تبدیل محلی گویش راهنمای یک

 متبتاین  هتای گتروه  زبتان  حضتور  امکتان  که است "هتروگلسیا" تحقق نوعی داستان  محاورات
 کرمانشتاهی  اجتماعی مختلف هایتیپ و هاگروه داستان  این در اما  کند می میسر را اجتماعی

 زبان یا ادبی زبان برابر در محلی زبان یکدستی هست آنچه ندارند  متمایزی چندان زبان کرد  یا
 و توضتیح  بترای  همگتی  گویا شهرستان  فضاهای تصویر تیح و محلی هایواژه این است  معیار
 بتار  ایتن  )کته  "اعظتم " یتا  مرکتز  "دیگتری " استت:  داستتان  در ستوم  "دیگری" یک به عرضه

 تهران(  شاید بخوانید 
 داستتان  لجوجانة غالباً محاوراتِ سراسر  بر پدر "نبودن پاسخگو و نشنیدن" شبح  همچنانکه

 متنتی  بته  تبتدیل  یکستره  را داستان اعظم  دیگری مثابهبه "رکزم" شبح  گویا بود  انداخته سایه
   کند می تبدیل تتبومی ساکن یک جانب از هم آن و تت "شناسانهشرقشبه"

 هتای شخصتیت  بتین   تت آن باختینی معنای حداقل به حتی تت گفتگو امکان عدم از گذشته
 در داستتان  کلیتت  )چراکته  ستتان دا کلیتت  عبارتیبه یا شهره من  دیدیم  کهچنان داستان  این

 گفتگتویی  روابطتی  وارد تواندنمی است( شده خالصه "شهره" در نهایتاً و شده جم  راویتمؤلف
  شود  "مرکز" و "کرمانشاه"  "مرد" دیگری  سه با

 گفتگو سر دو جانب از "دیگربودگی" فعال پذیر  باختینی  منظری از گفتگویی رابطة قلب 
 و استت  استتوار  غیتر  و خود بین مرز بر درونی تجربة هر باختین  فلسفی یشناسانسان در است 

 ستازد  متی  ضتروری  را ختالق  کتنش  هر در مرحله دو ادبی  آفرینش در دیگربودگی پایه  این بر
 قترار  ختود  آفریتدة  شخصیت جای به را خود نوی )رمان گوهریهم یا و حسیهم مرحلة اول "

 گتردد  بتازمی  ختود  موضت   به نوی رمان آن طی که عک   جهت در حرکت سپ  و دهد(می
 یتافتن » آن لفظتی  تحتت  معنتای  که     جدیدی واژة با را خالق فعالیت دوم مرحلة این باختین
 ( 1939 )تودوروف   "کندمی مشخص است  «بیرون در خود
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 داستتانی   هتای آدم عمتالً  نتدارد  گیتر سترعت  خیابتان  ایتن  در مراحل  این از دور هافرسنگ
 ایراویتمؤلف برای باشیم  داشته آنها از گفتگویی روابطی انتظار کهنیستند میان در اینضمامیا

 "حستی هتم " به راه دتواننمی و است مانده متوقف انتزاعی "دیگری " سه شدگیشئ برابر در که
 است  دسترس از دور بسیار قلمروی "موضعیبرون" یا "بیرون در خود یافتن" ببرد 
 

 پایانی سخن
 رمتان  تتاریخ  شناسیجامعه دورنمای به اشاراتی موضوع  گشایش عنوانبه و مسئله بیان ابتدای در

 فارستی   رمتان  عمتومی  تتاریخ  مستیر   در نتدارد  گیتر سترعت  خیابان این جای  آن  تب به و فارسی
 اینجتا   در داشتتیم   کرمانشتاه  در فارستی  نویستی رمان مشخصاً  و نهایتاً و فارسی زنانة نویسیرمان
 جریتان  اگتر  رستد متی  نظتر  بته  کته  گفتت  باید گشایش  نوع آن به تکمیلی نگاهی منظوربه صرفاً
 آهوختانم  شوهر انتشار یعنی تت آن شدةشناخته عطف نقطة سه در را کرمانشاه معاصر نویسی رمان
 خیابتان  ایتن  انتشتار  و پنجتاه  دهتة  در یاقوتی و درویشیان آثار انتشار چهل  دهة ابتدای در افغانی
 در رستد متی  نظتر  به که گفت باید آنگاه باشیم  داشته چشم پیش تت نود دهة در ندارد گیرسرعت

 نائتل  یکتدیگر  بتا  گتویی گفت روابطتی  بته  داستتانی  هتای تیتپ  یتا  هاشخصیت تنهانه قلمرو  سه هر
 و تهتران  اعظتم  دیگتری   برابتر  در "شتده آموختته  اُبژگی" نوعی دچار راویانتمؤلف بلکه شوند نمی
 بتا  مقالته   این در که است چیزی این 1هستند  کرمانشاه برابر در "انتزاعی سوژگی" نوعی زمان هم

 شترای   تحلیتل  کته  استت  روشتن  و بتودیم  آن شاهد ندارد گیرسرعت خیابان این بر صرف تمرکز
 استت   مقالته  ایتن  حیطتة  از ختارج  داستتانی   پرداخت مستمر  اسلو  این کنندةبازتولید اجتماعی
 بتر  متکتی  و بتاختینی  نگتاهی  از بح  مورد رمان متنی تحلیل حاضر  مقالة مشخص هدف چراکه
 است  بوده تماعی(اج جهانی مثابهبه )البته داستانی جهان در هاآگاهی تأملی شناسیجامعه اهداف
 جتذابیت  و روانتی  است  یکدست البته و جذا  و روان داستانی ندارد گیرسرعت خیابان این

 دو تیغی آن  به "یکدستی" اطالق اما است  دریافتنی مخاطبان از بسیاری برای احتماالً آن  نثر
 خوانتد   را نآ و رفت پیش توانمی آن  در توقفی بدون که است آن منظور سو  یک از است  دم
 دارد  داستتان  متنتوع  ظتاهر بته  هتای شخصیت یکدستی  از حکایت صفت  این دیگر سوی از اما

 به را "دیگری" حضور و اندایستاده خود مرزهای سوی آن در اصلی  هایشخصیت تمامی تقریباً

                                                           
حال  این سوژگی انتزاعی  حتی در انواع پوسترهای تبلیغاتی شده و درعینگون این ابژگی آموختهحضور شبح  1

و در طیفی از های مستقل با اهدافی تبیینی در کرمانشاه نیز قابل ردیابی است  چنین مواردی محتاج پژوهش
اندازهای  از یک سو روانکاوی فرهنگی و از سوی دیگر  اقتصاد سیاسی است  البته چنین روابطی بین چشم

شناسی ادبیاتِ مناطق فرهنگی های تطبیقی متعددی را پیشاروی پژوهشگران جامعهمرکز و پیرامون  پژوهش
  گشاید مختلف ایران نیز می
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 بتا  "موضتعی بترون " و "حستی هتم " کمتترین  بته  داستتان  راوی تت مؤلتف  شناسند نمی رسمیت
  است  یافته دست تت مرد دیگران  مشخص  طوربه و تت داستان هایشخصیت
 انتزاعتی  غایتبه مفهومی قصه  مردان انضمامیتِ سلب با فمینیستی  ظاهربه داستان این در

 فعاالنته  حتی نه و کرد گفتگو آن با توانمی نه که انتزاعیتی شود می برساخته "مرد دیگری " از
 تمتامی  دیگتر   تترازی  در و نیستتند  امتان  در انتزاعیتی چنین از نیز نداستا زنان جنگید  آن با

 و متصتلب  مقتوالتی  بته  تبتدیل   "کرمانشاه" دیگری  انتزاعیتِ حتی نیز و داستان  زنان و مردان
 ایتن  شتوند  متی  "عرضته " اعظم  گون شبح دیگری  یک برابر در که مقوالتی شوند می ءگونهشی

 بته  شتبیه  چیتزی  یا تهران فرهنگی تمکانی )مرکز  پنداشت "مرکز" توانمی را گونشبح دیگری 
  "مرکزگرا نیروهای" اسیر را داستان تمامیت و آن(

 بترون  استاس  مثابته  )بته  «دیگتر خودتت » به غیر تبدیل یعنی ادرا، باختینی  منظری از اگر
 متا  استتان د راوی تت مؤلتف  آنگتاه   "شتدن فراخوانتده  یعنتی  زیستتن " بتوبر  منظر از اگر موضی(و

 آلتوستری  "شتدن  فراخوانتده " بته  است  باختینی "موضعی برون" پایة که را بوبری "فراخواندن "
 افتراد  پت   هستتند   ستوژه  ترپیش همواره افراد" آن اساس بر که شدنیفراخوانده کند می قلب

 تتت  لتوستر آ اگتر  ( 1911:19 )آلتوسر  "اندانتزاعی هستند  همواره خود که هاییسوژه به نسبت
 گویتد  متی  چنتین  ایتدئولوژیک   هتای سازوبرگ از شناختیجامعه تشریحی در تت غل  یا درست
 فرمتانی  و حکم به تبدیل را آلتوسر تبیین ناخودآگاه  و یکسره پیشاپیش  ما  داستان راوی مؤلفت
 کند می ا داستانی جهان  آفرینش برای
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