
  
  
  
  
  
  

  هاي رضا اميرخانينقش و كاركرد گفتگو در رمان
 مقدمدكتر سهيال صالحي

  (س) هيأت علمي دانشگاه الزهرا
  مهديه پرواز  

 كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي   

 چكيده

هاي اصلي نمايشي  شخصيت يا توان از آن به عنوان يكي از شيوهداستان است كه ميگفتگو يا ديالوگ از عناصر مهم 
- شود و پيشگويي دروني) يا چند نفر انجام ميپردازي غيرمستقيم نيز نام برد. گفتگو معموالً بين يك( تكشخصيت

كه نويسنده از آن براي نشان ي بسيار مهم و كارآمدي است هاي اميرخاني گفتگو شيوهي داستان است. در رمانبرنده
جويد ها بهره ميها و زواياي پنهان شخصيتها، طرز برخورد و بسياري از پيچيدگيدادن افكار، احساسات، كشمكش

زند. حتي گاه زبان كه زيربناي گفتگوي اشخاص داستان هاي معنايي مثبت و منفي را در داستان رقم ميو استحاله
برد. نگارنده در تحليل و تبيين كند و داستان را به جلو ميو شخصيتي مستقل عمل مي است، به عنوان موجودي زنده

اي از تداعي معاني ها را به دنبال دارد و هايي كه رشتهها، كابرد واژهكالمها به بررسي لحن، تكيهگفتگوهاي شخصيت
هاي روحي و رواني و پي بردن به ويژگيپذيري اين گفتگوها ها و در نهايت تأويلگاه تغيير زبان در بعضي شخصيت

هاي رمان بيوتن پردازد. در بررسي ديالوگهاي معنايي ميهاي تصويري با داللتها، استفاده از نشانهشخصيت
هايي از يابد. چرا كه گاه تكرار و تأكيد جملهي داستان بر گفتار قوام ميمايهترين دروندرخواهيم يافت كه اساسي

ي اين باشد. نتيجهدهنده درونمايه و موجد فضاي خاص داستان مياي رمان است كه گسترشهجانب شخصيت
اي در ها، گفتگو و به خصوص زبان را كه محمل انديشه است، شيوهپژوهش نشانگر اين است كه نويسنده در رمان

اند بلكه كليت ار الحاق نشدههاي گفتاري به كها برگزيده است ودر واقع حركتحد اولي براي انتقال افكار شخصيت
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او گفتار به عنوان يك عنصر فرهنگ بومي ـ ايراني گردد. همچنين در رمان منها مياثر بر محور گفتار وزبان شخصيت

 كند.يابد و نويسنده در انعكاس اين ايده با موفقيت عمل مينمود مي

  او، گفتگو: رضا اميرخاني، رمان بيوتن، رمان منكليد واژه
 
  دمهمق

واحدي در اثري ادبي  شود، يا آزادانه در ذهن شخصيتصحبتي را كه ميان دو شخص يا بيشتر رد و بدل مي
گو از اركان و) گفت466: 1385نامند. (ميرصادقي،گو ميويابد، گفت(داستان، نمايشنامه، شعر و... ) تحقق مي

- ي طرح و پيرنگ، ارائهدهندهگو را گسترشوتوان گفتشود؛ بنابراين ميو عناصر مهم داستان محسوب مي

ها بخشي از زندگي روزمره را تشكيل گووهاي داستاني خواند. گفتگر شخصيتكننده درونمايه و معرفي
و گوي مردم است. گاهي ممكن است ترين توجهات ما نيز درزندگي به گفتدهند؛ بنابراين يكي از مهممي

اش ببريم. در داستان نيز هاي شخصيتيي حرف زدن او پي به ويژگيز نحوهكننده را نبينيم اما احتي صحبت
كه پندار واقعيت را در خواننده ايجاد كند و بتواند اين پندار را در او حفظ  به همبن منوال، نويسنده براي اين

  برد. دارد و بدين طريق وقايع داستاني را پيش ميو گو وامي ها را به گفتنمايد، شخصيت
شوند. ها تعيين ميي آنگو و روش مكالمهوها با توجه به گفتهاي شخصيتي آبرامز ويژگيبه عقيده

)Abrams, 2005 :33پروراند و هايش را ميگفتن شخصيتگو و سخنونويس از طريق گفت) در واقع داستان
ايشي و غير مستقيم به گذارد. نويسشنده با اين شيوه نممخاطب را در معرض ارتباط نزديك با آن مي

  رساند. هايش ياري مينمايي هر چه بيشتر شخصيتحقيقت
هاي طبقاتي، اختصاصات نژادي، اختصاصات شغلي و... بر يونسي معتقد است عواملي همچون ويژگي

گذارد؛ بنابراين يك معلم غالباً به شيوه تعليمي و يك گفتن و زبان شخصيت تأثير ميطبيعت، نوع سخن
  ) 67: 1384گويد. (يونسي، ازاري متناسب با شغل خودش سخن ميكاسب ب

ي افراد داستاني است كه هايي از شخصيت پيچيدهگو معرف گوشهوهاي مزبور، گفتعالوه بر ويژگي
  ) 101: 1378نژاد، ها پي ببرد. (پارسيتواند از طريق ان به زمينه ذهني و فكري شخصيتخواننده مي

(انسان در » فان المرء مخبوء تحت لسانه«فرمايند: البالغه ميامام علي (ع) نيز در نهج گفتن،در اهميت سخن
  ) 392:حكمت1383زير زبانش پنهان است) (دشتي،

  سعدي نيز همين مضمون را به طريقي زيبا در گلستان بيان نموده است:
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  ش نهفته باشد تا مرد سخن نگفته باشد                                      عيب و هنر
  )130(گلستان:ص   

  هاي كهنگو در قصهوگفت
- وشده است؛ بنابراين غالباً گفتي روايت محسوب ميگو جزئي از پيكرهوهاي كهن فارسي گفتدر قصه 

گوها نه براي معرفي شخصيت، كه تنها براي پيشبرد حوادث داستان و بيان نكات عرفاني، اخالقي و... به كار 
زنند و از ها همه به يك صورت حرف ميهاي قصهقهرمان«بينيم است؛ به همين دليل است كه ميرفته مي

جويند؛ از شاه و وزير گرفته تا عيارها و پهلوانان و سپاهي و مردم هاشان بهره مييك نحو و دستور در سخن
  )468: 1385(ميرصادقي، » ها نيست.هاي آنعادي. هيچ گونه وجه افتراقي ميان صحبت

- در حقيقت شخصيت داستاني كهن از خود تشخص زباني و فردي ندارد؛ بنابراين تنها آنچه شخصيت مي

-ها به صورت كلي و مطلق تصوير و ارائه ميگويد مهم است، نه چگونه گفتن او و به تبع اين امر شخصيت

باز اين ويژگي به توان جز دو قطب سياه و سفيد، شخصيتي خاكستري و حد وسط يافت و گردند و نمي
پنداري ذاتهاي آن همهاي كهن نتواند با شخصيتكه مخاطب داستانوار علتي است براي اينصورت زنجيره

  نگرد.ها ميها دسترسي داشته باشد؛ بلكه تنها به عنوان تجسم آرزوهاي بشري به آنكند و در واقعيت به آن
جا كه واجد آن رمان و ضد قهرمان مطرح است و از آني بهشتي در قصه بر اساس موضوع آن، قهبه عقيده 

كه وابسته به فرهنگ خاصي كنند كه بيشتر از آناي صحبت ميهاي انساني هستند اين دو به گونهخصلت
  )13: 1376اند. (بهشتي، باشند، متعلق به فرهنگ عام انساني

  وگو در رمانگفت
-اي در داستان كوتاه و رمان پيدا مييابد و جايگاه ويژهمي وگو استقاللبه تدريج از اوايل قرن بيستم، گفت

ي عادي و طبيعي در داستان، نمايشنامه و... به كار وگو را به شيوهها گفتكند. براي نخستين بار ناتوراليست
هاي گفتاري را در نوشتار وارد ساختند و بدين طريق لحن و روحيه و ذهنيت خاص هر بستند و ويژگي

  ) 47: 1385به نمايش گذاشتند. (ميرصادقي،  شخصيت را
رو ها روبهروشنشود و بيشتر با سايهبه تدريج در رمان، سياهي و سفيدي شخصيت به يك سو گذاشته مي

ي خوب و بد هر روز شويم و اين تا حدودي ناشي از اين حقيقت است كه در زندگي واقعي نيز دو واژهمي
اند و اي از خصايص مثبت و منفيها آميزهشوند. در واقع شخصيتسبي ميبازند و نبيشتر از قبل رنگ مي
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شوند. (پاينده، بخشند. بنابراين در كنش متقابل با يكديگر متحول ميديگر نمادي از مفاهيم مطلق را شكل نمي

1382 :130(  
  هاي اميرخانيوگو در رمانتحليل گفت
ها در ي بيان آنوگوها و شيوهچون موضوع گفتري هموگو و تحليل و بازگشايي آن، از منظاهميت گفت

هاي دروني و شود و به طرق متنوع و جذّابي، ويژگيي اصلي اثر نموده ميمايهارتباط متقابل با درون
توان گفت كليت اثر بر محور زبان دارد. از اين نظر ميها را ابراز ميهاي روحي شخصيتپيچيدگي
ها بنشاند. با توجه به ع نويسنده قصد دارد انديشه را بر محمل زبان شخصيتچرخد. در واقها ميشخصيت

وگوهاي بين دو گفت«ي وگوها را به دو دستهتوان اين گفتوگو در بخش آغازين پژوهش، ميتعريف گفت
  تفكيك نمود.)» Monologueهاي دروني و نمايشي (گوييتك«و )» Dialogueيا چند نفر (

هاي ي ذهني و علمي، ويژگيهاي اجتماعي و فرهنگي، زمينهچون لحن، ويژگيي همهاي بسيارويژگي 
ها منعكس شده است. بنابراين ساختار هاي زباني و... به زيبايي در گفتار شخصيتدروني و عاطفي، ويژگي

ارتباط  شود كه نويسندهاي است كه كامالً منطبق با شخصيت آن فرد است و گاه احساس ميگفتارها به گونه
  هاي داستان خود دارد. اي با هر كدام از شخصيتنزديك و بسيار صميمانه

شود، تمايزاتي نيز وگوها ديده ميعالوه بر اشتراكاتي كه در گفت» بيوتن«و » من او«در دو رمان مورد بررسي 
توان ايزات ميباشد. از اين گونه تممايه و موضوع خاص آن ميوجود دارد كه مختص فضاي داستاني، درون

شود؛ اما با هدف عادي و طبيعي و نمايشي بودن آورده مي» من او«وگو اشاره نمود كه در رمان به سياق گفت
يابد. در حقيقت نويسنده قصد ورزي و خردمحوري نمود مياين توجه در تسلط انديشه» بيوتن«در داستان 

هاي گوناگون معنايي در وجوه مثبت و منفي استحالهدارد زبان و گفتاري تأويلي بيافريند كه اين ويژگي به 
است، » بيوتن«زيرا آن عالم خاص، واقعيت خاص و جهان داستاني كه نويسنده خالق آن در «گردد. منجر مي

ها ي عناصر، وقايع و شخصيتكند كه مبنا و سازندهگيرد. زبان در بيوتن تالش ميدر خارج زبان شكل نمي
زاده، تزريق (ابراهيم» كند.شروع مي» بيوتن«ا از گام نخستين يعني عنوان داستان باشد و اين كاركرد ر

  )262و  261پسامدرن در مفاصل بيوتن، كيهان فرهنگي، ش 
  لحن

كه گزينش لحن مطابق با سن، دهد. ضمن اينها خبر ميهاي اميرخاني از تنوع شخصيتتنوع لحن در داستان
گردد. پليگمن ها ميهر شخصيت است و موجب تمايز و تشخص فردي آني اجتماعي و فرهنگي و... طبقه
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اي از وجود مستقل گوينده است و شايد بر اين عقيده است كه لحن گفتار يك شخصيت در داستان نشانه
وگو را امضاي شخصي هر فرد توصيف نمود. نويسنده بايد بتواند مخاطب بتوان از برخي جهات، لحن گفت

) بر اساس نظر 50-49: 1387هاي داستان را تشخيص دهد. (پليگمن، لحن صداي شخصيترا مجاب كند تا 
ي علي، هاي آن است: لحن كودكانهنشاني از استقالل شخصيت» من او«هاي مختلف در رمان پليگمن، لحن
ي درويش مصطفي، لحن گونهمسلك باب جون، لحن هشدارآميز و وعظي ماماني، لحن لوطيلحن آمرانه

وگوها منشانه و گاه طنزآميز سهراب و مياندار، لحن پشيمان سوزي و... در گفتي اسكندر، لحن التميانهعا
هاي نوعي فراوان در داستان شده است كه به آشكار است. در واقع اين تفاوت لحن، موجب ايجاد شخصيت

وگو با باب جون در آغاز فتي علي فتاح در گافزايد. براي نمونه، لحن كودكانهپويايي و جذابيت آن مي
  گر اين موضوع است:داستان، نشان

  باب جون از كنار قليان گفت: چي شد؟ رفيقت كو؟ علي دستانش را به هم زد و گفت: رفيق پر!«
  حاشا به اين رفاقت از لوطي به دور... وروجك نالوطي!  -
: 1387يرخاني، من او، (ام» فهمم. وروجك هم نيستم.من خاشا و طوطي و اين جور چيزها را نمي -

12( 

  قابل بيان است:» بيوتن«منشانه و طنزآميز سهراب در رمان چنين لحن التهم
- هايت را ستاري خط بينداز و گلهخواهد ما را پاك كني اصالً! يكهو بردار ريشبس است ديگر داداش! نمي«

  )66: 1387(اميرخاني، بيوتن، » اي هم دنبال خودت بياور...اي، بچه مدرسه
اي كه به فضاي داستان نيز فضايي ها شعرگونه و آهنگين است به گونهگاهي در داستان بيوتن لحن شخصيت

- ي شخصيتبخشد. طنين و موسيقي كالم در سراسر داستان به نوعي در گشودن راهي براي انديشهخاص مي

مياندار بشكن «و قابل تطبيق است: ي اها مؤثر است. به عنوان مثال لحن شاعرانه مياندار با تفكر مضمحل شده
  ) 45همان، » ( خواند: ما مفسد في االرضيم      ولي اين ور مرزيمزندو ميمي

جويد. مثالً در توصيف تنهايي آلود رمان از كاركرد موسيقي بهره ميگاهي نيز نويسنده در راستاي فضاي حزن
زباني ـ همدلي از هم« آورد: نواز را ميساكسيفون ارميا در بين اطرافياني همزبان و نه همدل، گفتار جوانك

  )  268همان: » ( تر است.خوش
  هاي دروني و عاطفيويژگي
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-شده در گفتگاهي احساس بيان«ي عواطف و احساسات شخصيت باشد.ديالوگ شخصيت بايد دربردارنده 

ق، تنهايي و... در شود و ممكن است احساسات متفاوتي همچون خشم، ترس، لذّت، عشوگو شنيده مي
) براساس اين نظريه علي فتاح شخصيتي با 1387:57(پليگمن،» ها منعكس گردد.وگوي شخصيتگفت

ي شخصيت دلسوز، مهربان و دهندهعواطف واالي انساني است. آرزوها و آمال علي در دوران كودكي نشان
من كه كاري به كار «شده است:  گويي دروني در خاطراتش ارائهكينه اوست. اين ويژگي به صورت تكبي

سوخت. چه سوخت. براي همه دلم مياي و زرد و صورتي ميكسي نداشتم. دلم براي گوسفند سياه و قهوه
» قدر جا دارد؟.. قدر دعا كردم كه تا وقتي هفت كور در خيابان ما هستند، باران نبارد؟ مگر يك دل چه

  ) 24: 1387او،(اميرخاني، من
ها افتاده بودم... ي آدمياد همه«گردد: گونه بيان ميكليسايي در پاريس از زبان خودش ايناحساس علي در 

- ها كه در حقم لوطيها بدهد. به آنخواهم، اول خدا به آنخواست هر چه را كه دارم، هرچه را كه ميدلم مي

ي همه. به سركار بدهد، به همهي كساني كه معرفت داشتند، نه .... به همه. به همه گري كرده بودند، به همه
  ) 108(همان،» پاسبان عزتي، حتا به ذال محمد و حتاتر به قاجار... 

نويسد: اي به ارميا ميشود كه در نامهگاه به خوبي دانسته مياحساسات و افكار پريشان و پشيمان سوزي آن
ي جا توي فرودگاه همهن و همانخواهم برگردم ايران. دوست دارم برگردم تهراوتن شديم؟ ميچرا ما بي«

داني سوزي م براي همه چيز وطن تنگ شده است...تو نميپاسدارها را بغل بگيرم و هاگ كنم.... من دل
- ها شوم، اما شدم بيتن بالرينكني سوزي هم زير بته عمل آمده است؟ قرار بود تاپكيست؟حتم خيال مي

  )385ـ384: 1387(اميرخاني، بيوتن،» ها....ترين كافههياترين رقاصه توي ابتزال
  تكيه كالم

ي هر شخصيت موجب جاافتادگي و ماندگاري او در ذهن مخاطب كاربردن تكيه كالمي متناسب با روحيهبه
اند. هاي اميرخاني داراي تكيه كالم هستند كه با دقت و ظرافت خاصي انتخاب شدهگردد. غالب شخصيتمي

- هاي اعتقادي او بر ميدارد و اين به ويژگي» يا علي مددي«ي و حكيمانه درويش مصطفا تكيه كالم معنوي

، »خره«هايي همچون كالمگردد. كريم كه از نظر فرهنگي و روحي ـ رواني در سطح پاييني قرار دارد، با تكيه
  )20: 1387او، ناميرخاني، م» ( االغ را ندارهولش كن بزمجه را ! شعور ماچه«گردد: و... ارائه مي» ماچه االغ«

ي مايهترين درونگردد، به طوري كه در پايان، بنياديتر ظاهر ميتكيه كالم در رمان بيوتن به شكلي عميق
جاست كه گفتار نقش مهمي در ايجاد انديشه و محتوا گردد و اينها بنا ميكالمداستان بر اساس همين تكيه
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رسدكه تنها از زبان معنا به نظر ميدر ابتدا گفتاري مهمل و بي»  آلباال ليل واال«نمايد. ديالوگ كليدي ايفا مي
رسد و زماني كه شود، اما به تدريج اين جمله به ظرفيت نمادين ميها گفته ميپوست و سيلورمنجاني سياه

  گردد. خواهد بگويد تبديل به البالء للوالء ميمسلك شهيد ميي لوطيسهراب رزمنده
-كالم شخصيت نيست، اما دائم به صورت نوعي ترجيع در جايواهايي وجود دارد كه تكيهها و آگاهي گزاره

ها مخاطب شود. اين ويژگي نيز از تمهيدات ظريفي است كه نويسنده با كاربرد مناسب آنجاي متن تكرار مي
را نخواهي وديگر آسمان «چونهايي همسازد. گزارههاي دروني و بيروني شخصيت متوجه ميرا به درگيري

گردد و گفتاري نمادينه  را كه در آغاز از زبان ارميا و به تدريج به صورت ندايي دروني در او تكرار مي» ديد
بنده شناس «ي انجامد يا جملهمي» البالء للوالء«ي داستانسازد كه اين نماد به القاي درونمايهتصوير مي

- ي آمال مني السوگاس   كعبهي حاجات مني السقبله «گردد. از زبان سهراب شهيد بيان مي» ديگري است

  گردد.كه با لحني آهنگين و شعرگونه به شناخت شخصيت خشي منجر مي» وگاس
  ي اجتماعي و تيپ شغليطبقه

ي اجتماعي و ي اجتماعي و شغلي هر شخصيت است. طبقهوگو ترسيم طبقههاي ديگر گفتاز قابليت  
كش م با شكل و غناي گفتار او دارد. به سادگي شكل گفتاري موسي ضعيفي مستقيفرهنگي هر كس رابطه

از درويش مصطفا قابل تفكيك است؛ بنابراين هر شخصيت ديالوگ مخصوص به خود را دارد و هركس با 
كش از صنف قصاب و وگوي موسي ضعيفگويد، براي نمونه گفتادبيات مخصوص خود سخن مي

هايي ها اشاره دارد. لحن عاميانه و گاه استفاده از واژهي شغلي و اجتماعي آناسماعيل از صنف طباخ به طبقه
من كله را گران نكردم. كار، «شود: ها محسوب ميهاي آنهاي گفتگوهاست، از ويژگيگر شغل آنكه نشان

  باند...لمتان نشسته و مثل گوسفند سرش را تو آخور كرده و ميرفيقه كه كنار دستكش ناكار اين ضعيف
دم ها را نشان ميات بگذار راحت باشيم. اگر نه به اين خلق اهللا بيجكهاي مردانهاسي سبيل! جان اون سبيل -

 ها! درست كه من گران كردم كله پاچه را؛ دستي دو عباسي، اما تو كه سه عباسي كشيدي روش.  

 –جبورم براي اين كه متاع بماند، هر بار دو فقط كه به خاطر قيمت گران نكردم. كار ما متاعه توي تهران. م  -
 هايم كله نشوند...  هاي تو را بيرون بيندازم كه مشتريسه تا از كله

  جمع كن ! چه عيب و علتي دارند  -
 گيرد... كني.. اگر توي ديگ بيفتد، ديگ بالكل بوي گند ميها ميخور را قاتي گوسفندكله بز شاش  -
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خوابي. صبح گيري مثل ميش پرواري ميتوي پيت و تا صبح مي ريزيجمع كن يك مشت زغال مي -

  ) 73: ص 1387او،اميرخاني، من» ( تپاني و دوباره تا شب كپه مرگ...هم همه را به خلق اهللا مي
  هاي زبانيويژگي

الني، ها شامل موارد زيادي مانند: لهجه، كاربرد كنايه، نزديكي زبان گفتار و نوشتار، گفتگوهاي طواين ويژگي
هاي گوناگون، استفاده از واژگان متناسب با هر شكسته نشدن واژگان، بهره جويي از جناس، تداخل زبان

هاي تصويري مانند عالمت سجده واجبه و يا عالمت دالر براي ي زماني خاص رمان، استفاده از نشانهدوره
ها ويژگي و... است كه برخي از آنهاي گوناگون هاي معنايي، جدانويسي كلمات، تداخل زبانبيان داللت

  سبكي به نويسنده بخشيده است.
- ورزد، اما ديالوگ را با نحو گفتاري ميها امتناع مياميرخاني از آوردن كلمات شكسته در گفتار شخصيت

شان شبيه به هم و گفتاري كند كه شكل نوشتارينويسد. نثري روان و جذّاب دارد  از كلماتي استفاده مي
ها هستيم. اين ويژگي به دو دليل قابل پذيرش وگوهاي طوالني شخصيتاو شاهد گفتدر رمان مناست. 

گويند. مثالً گونه سخن ميها بر اساس ويژگي طبقاتي و داشتن زبان عاميانه ايناست: بعضي از شخصيت
اما ويژگي رود، دهد و حاشيه ميي يك صفحه جواب ميمشهدي رحمان كه به يك سؤال علي به اندازه

- طوالني بودن گفتارها گاه به بازتاب فرهنگ بومي نويسنده اشاره دارد. اميرخاني خود دراين باره مي

گفتگو در فرهنگ كشور ما نقش مهمي دارد. واقعيت اجتماعي هم اين است كه ما در مملكتي زندگي «گويد:
عي با اتوبوس هنوز از عوارضي تهران جمزنند. در يك مسافرت دستهها با هم زياد حرف ميكنيم كه آدممي

- كنم نگاهزند. من خيال ميكند و يك ريز براي ما حرف ميايم، نفر بغل دستي سر صحبت را باز ميرد نشده

گفتگو با «او(سليماني، رابطه با غيب در من» آورد.كردن به فضا و فرهنگ خودمان، اين را هم به ارمغان مي
  )     1380جم: ، جام»رضا اميرخاني

ها و اصطالحات با دوره و زمان تاريخي مورد ها، گفتارها تناسب و مطابقت واژههاي گفتگواز ديگر ويژگي
شيره، ليسك سق زدن، قائده، سقز، ليموناد، همهايي چون بيجك، جخ، بهنظر داستان است به كار بردن واژه

  نمايد.او مناسب مياعتبار (پول) و... در داستان من
- هاي متداول در فرهنگ ايراني به خوبي مسلط است و در گفتار شخصيتها، لحن و كنايهبه ظرافت لهجه او 

مرد شميراني داستان به زيبايي برد. مثالً لهجه شميراني را در گفتگوي پيرجا و متناسب شرايط به كار ميها به 
  )66: 1387اميرخاني، بيوتن، » (ترسي ندارنه من مثل ناموس چشمم بهش هست.« منعكس كرده است: 
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  شود: هاي زباني به دو صورت در داستان تأويل ميدر رمان بيوتن حركت 
دو يا چند واژه است. نه فقط در يك زبان كه در هر سه  الف) در قالب جناس زباني كه برگرفته از شباهت
دو صورت مثبت و منفي استحاله ها به هر گردد. اين جناسزبان فارسي، عربي و انگليسي تصوير و ارائه مي

) 267زند. ( بيوتن، صپيوند مي funرا با » فان«كه جيسن » كل من عليها فان«ي ي آن در آيهيابند. نمونهمي
هاي ذهني بين خورد. درواقع نويسنده با ايجاد پلكه با نام ارميا پيوند مي» وما رميت اذ رميت«نمونه ديگر آن 

ها منجر هاي مختلف، قضاوت و تشريح ويژگي شخصيتد مقايسه بين وضعيتهاي گوناگون به ايجابخش
  گردد.مي

هاي گوناگون يك واژه بدون شباهت گرفته شده است. مثالً در هاي زباني كه از تداعيي تداعيب) زنجيره 
در تمامي ها حول محور پنج را ي تداعينامد، از آغاز راوي سنگ بناي رشتهفصل دو كه آن را فصل پنج مي

-(بده به من يك پنج) مي )give me a five(نهد، چرا كه در جمالت آغازين پنج، او را به ياد فصل بنيان مي

كند پليس قصد دست دادن ( نمايد؛ چنان كه فكر مياندازد كه اين جمله نيز او را دچار ترديد و كژتابي مي
نگاري نماد تحقير و عدم اعتماد است و به همين انگشتنماد دوستي) با او را دارد و حال اين كه قرار بر 

يابد. اين وارونگي، ي مياندار ادامه ميي پنج نفرهخمسه، پل پنجم اهواز و خانوادهصورت كربالي پنج، خمسه
شدن مفاهيم و درهم شدگي سنت و مدرنيته با نمود دو عدد دو و پنج كه در انگليسي به هم ترديد، آميخته
از كودكي هم نتوانستم «پذيرد: ها در قسمت انتهايي فصل پايان ميو اشتباه ارميا در خواندن آن شبيه هستند

بستيم... هاي ديجيتال دست ميفرق ميان دو و پنج را بفهمم. خاصه وقتي انگليسي بودند. از اين ساعت مچي
» رده بودم پنج است...ي يكديگرند... دو بود و من خيال كنويسند كه قرينهدو و پنجش را جوري مي

  )48ـ47: 1387(اميرخاني، بيوتن، 
كه زبان و طور كه ذكر شد در رمان بيوتن نويسنده قصد چالش در زبان و به تبع آن انديشه را دارد. اينهمان

شود، به همبن شودو عربي و التين هم خوانده ميبه تبع آن انديشه كژتابي دارند. اين واژه فارسي خوانده مي
كند و كامالً آگاهانه ها نقش ايفا ميبينيم كه براي تبيين پديدهاي ميچون موجود زندهاست كه زبان را هم دليل

هاي هاي مختلف براي شخصيتكند. آشكارترين نمود اين نمايندگي، وجود زبانانديشه را نمايندگي مي
كشد و همين تفاوت زباني تفاوت ميرود و به زبان مگوناگون است. جايي كه كار از لحن متفاوت فراتر مي

فهمند. به عنوان زنند، انديشه يكديگر را نميها فارسي حرف ميي شخصيتكه همهاست كه با وجود اين
وگوهاي خشي است كه به دليل هاي زباني نويسنده، به رقم نوشتن بسياري از اعداد در گفتمثال از بازي
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زده و حسابگر است. تمام زندگي گرا، علمت. او شخصيتي ماديگونه اساش اينهاي رواني و فكريويژگي

هاي او هر انديشد. راوي در نگارش ديالوگچرخد، الجرم تنها به عدد و قيمت ميخشي بر محور پول مي
دالر بدهد تا از لينكلن تونل رد شود 2آدمي كه «نويسد: چيزي را كه قابليت نوشتن به عدد را دارد، به رقم مي

دالر ديگر هم بدهد تا از نيويورك خارج شود و بيايد به سمت استون، اگر عاقل باشد و  2نيويورك و و برود
  )60(همان،» دالر سيو كرده است.... 120از جايش تكان نخورد در ماه 

  
  جريان سيال ذهن

در نيمي از  گوييرو خاطرهگويي نمايشي ارائه شده است. از اينغالباً به شكل تكاومناين شيوه در رمان 
گردد، بيانگر بسياري از ذهنيات، هاي رمان كه از سوي شخصيت اصلي داستان ( علي فتاح) مطرح ميفصل

هاي ذهني او را نسبت به وقايعي كه برايش ها از طرف اوست و كنشها و شناختاحساسات و قضاوت
ارد، بكارگيري اين شيوه، بسيار جذاب اي دنامهجا كه رمان پيرنگي زندگيدهد. از آناهميت داشته، نشان مي

گردد و داستان از دو منظر ها و گستردگي داستان ميروايتاست و مانع دلزدگي مخاطب از آوردن خرده
هاست و گاهي گذرد؛ گاهي داناي راوي آنشود. وقايع به طور كامل در ذهن شخصيت ميروايت مي

گيرد، اما اين بار در دررمان بيوتن نيز به كار ميگويد. همين شيوه را اميرخاني خودشخصيت سخن مي
گيري هاي دروني شخصيت است و درواقع بيانگر درگيري ذهني و بيروني، پيچيدگي تصميمخدمت ويژگي

باشد. ي داستان (تقابل مذهب، سنت و مدرنيته) مياز سوي شخصيت ان هم با توجه به كاركرد درونمايه
خصيت ارميا به عنوان فردي مذهبي و روبرويي او با دنياي مدرن، مخاطب هاي دروني و نمايشي شگوييتك

همزمان با رخداد  اومن سازد. در بيوتن برعكس رمانرا هر چه بيشتر با فعل و انفعاالت دروني او آشنا مي
ع روايت وقايع عالم خارج ذهن ارميا نيز سيالن دارد. به هبمن دليل نيز داستان در زمان حال و با افعال مضار

خواهد تصويري از دنياي مدرن را براي گويي نمايشي دارد ، براي اين كه ميگردد. ذهن شخصيت تگمي
گويي دروني دارد به اين دليل كه شخصيت در برخورد اين عوامل و وقايع دنياي خواننده ترسيم نمايد و تگ

  گيري است.   مدرن گرفتار انتخاب و تصميم
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  :ي ذهني و علميزمينه
ها را از البالي ي آنتوان انديشهانديشند، بنابراين ميگويند كه ميطور سخن ميدر داستان، افراد  همان

ي ذهني، فلسفي و علمي خود سخن ها مطابق زمينههاي داستانهاشان بيرون كشيد. هركدام از شخصيتسخن
  گويند.مي

كشمكش، طرزبرخورد، عواطف و زيرمتن است. ي وگوي خوب دربردارندهسيگر بر اين باور است يك گفت
گويد كه فكر شخصيت نبايد دارد و مياو منظور از زيرمتن را همان مقصود يا طرز فكر شخصيت بيان مي

وگو را بهترين راه براي افشاي شخصيت به طريق مستقيماً و سرراست بيان گردد و به همين جهت گفت
  ) 189ـ188: 1374داند. (سيگر، غيرمستقيم مي

بيني و تفكّر خاصي است و هرشخصيتي اي بيانگر جهانگويد: هر گفتهاخوت نيز در دستور زبان داستان مي
زبان مخصوص به خود دارد. زباني كه گر چه متأثر از زبان عمومي است اما منحصر به فرد و با آن متفاوت 

 )135: 1371( اخوت، است. بنابراين گفتار و زبان شخصيت داستاني نياز به ترجمه دارد. 

اي هم در گفتگوهايش دارد. از واژگان تخصصي عالمانهكند بزرگ شده، زبان شبهخشي اين آدمي كه فكر مي 
گويد و حرام ، از غيب برد تا حقيقت را به نفع خودش تحريف كند؛ از غصب ميي علوم دنيا سود ميهمه
- گونه است كه همچون سفسطهاي هم مسلماً اينقاطيي چنين تفكر التگويد و عالم اسپريچوال و نتيجهمي

داني قلب قرآن است و توي نگاه ي ياسين هم ميخود سوره« نمايد: گري زبردست تعبير و تأويل مي
شود يك برداشت داشت كه ياسين مخفف يونايتداستيت باشد. من هم توي قلب عالم هرمنوتيك مدرن مي
ترسد كه ترسد او از اين مي) خشي از پذيرفته نشدن مي 265: ص1387 اميرخاني،.» ( بودم ، نيويورك . . 

كند كه با همبن زبان ي ميزبان نباشد و تالش ميهايش و به طور كلي موجوديتش مورد پذيرش جامعهداشته
  كند، بقبوالند و رانده نشود. اي كه در آن زندگي ميآميز خود را به جامعهسفسطه

شود نگاه دقيق و شناخته در بين افراد داستاني رمان محسوب ميهاي خاص و نادرويش مصطفا از شخصيت
مسلك به او بخشيده است راهبر راه حق است و به انگيز و عارفعارفانه و غير ظاهري او، شخصيتي دل
شود كه هر دهد. نگاه و تفكر غير عادي و متفاوت او موجب ميسالك و طالب اين را مسير را نشان مي

گرا و عادت زده داستان، هاي ظاهريتي به درك افكارش واقف نباشد و درنتيجه شايد از ديد شخصيتشخص
  خل و ديوانه نيز به حساب آيد. گاهي افكار درويش تبين كننده مسائل فلسفي است. 
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بيان هايي كه عقايد عارفانه او را هاي درويش كوتاه و جذاب ولي مبهم و سخت فهم هستند. گفتهگاهي گفته

احسنت ! هر وقت مهتاب چيزي نبود و هيچ بود، با او « گويد: كند. به عنوان مثال خطاب به علي ميمي
شود نقاشي... آيينه هر وقت هيچ وصلت كن. آن روز خودت هم چيزي نيستي. آيينه اگر نقش داشته باشد، مي

  ) 389:  ص1387ني، اميرخا» ( گرداندمينقص برنداشت آن وقت نقش خورشيد را درست و بي
 
  ي پژوهشنتيجه 

جويي از اين ي برخي اشتراكات و تمايزات در بهرهدهندهاو و بيوتن نشانوگوها در دو رمان منگفت تحليل
ها است كه اين ويژگي به دليل موضوعات خاص هر داستان جالب، جذاّب و تازه ي پرداخت شخصيتشيوه
ي ي كشمكش و زيرمتن هستند و درارتباط مستقيم با درونمايهربردارندهنمايد. در رمان بيوتن گفتارها دمي

پذيرند و با تسلط انديشه بر جاي رمان تأويلهاي گفتاري و زباني در جايگيرند. حركتداستان شكل مي
هاي مختلف داستان هاي ذهني بين بخشروند و اين از سبك خاص نويسنده با هدف ايجاد پلزبان پيش مي

هاي گوناگوني او، گفتارها به نحو جالبي نمود اصناف مختلف داستاني و ويژگيگردد. در رمان منميناشي 
وگو براي ي گفتاعم از افكار، احساسات، سواد، سن و... هستند، عالوه براين نويسنده در گزينش شيوه

ريان سيال ذهن نيز در ي جها  به فرهنگ بومي ـ ايراني خويش نيز نظر داشته است. شيوهپردازش شخصيت
ي مستقيم تجربيات دروني و او) و قرار دادن مخاطب در رابطهگويي( مندو رمان مزبور به طريق خاطره

ها و اغتشاشات ذهني درتقابل مذهب و  دنياي مدرن (بيوتن) از نتايج به دست آمده در اين پژوهش درگيري
  باشد.مي
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