جملة اجلمعية اإليرانية للغة العربية وآداهبا ،فصلية
علمية حمكمة ،العدد ال ،47صيف  1397هـ .ش/
 2018م؛ صص 1-18

البوليفونية يف الرواية النسوية
دراسة مقارنة بنی رواية «ذاكرة اجلسد» ورواية «چراغها را من خاموش میكنم»


فاطمة اكبيزادة

أستاذة مساعدة يف قسم اللغة العربیة وآداهبا جبامعة الزهرا (س)
اتريخ استالم البحث1395/06/11 :

ادللخص

اتريخ قبول البحث1396/07/16 :

الروای ة كج س أدي خ اص تت ی ز خبص ا م متد ردة كث یة ،وق د اس تدادت ادل رأة مسل ا خلل خ ع ا خ اص بسدس لاإ إذ
قام نقد األدب السسوي بدراسة آاثر السساء األدبیة مبختل اجتااه ات والس رایت يف السق د والتللی ل ومسل ا ن ری ة
ابخت نی يف نق د الروای ة أي "تعددی ة األص وات أو اللولیدونی ة" .ومب ا أن هس اك آراء سلتلد ة يف إمكانی ة ظل ور تعددی ة
األص وات يف ال رواایت السس ویة ،فل لمل ادلق ال یل تم بدراس ة ال روایتنی السس ویتنی الدارس یة والعربی ة لتلی نی آلی ات
الدموقراطی ة السص یة وامكانی ة حض ور األص وات ادلختلد ة أو ع دملا وف خ التص ور الل اختیين يف اللس اء السوس یولوجي
لسم الروایتنی وحسب التللیل الداخلي للسم دون اجتعت اد علی الوسا ط اخلارجیة التكویسیة له .فتُدرس أس لوبیة
الروایة والعالقات احلواریة علی حدود األنساق الداخلیة مقارنة بنی الروایة العربیة "ذاكرة اجلسد" ألحالم مستغاظلي
والدارس یة "چ را ه ا را م خ اموش م یك سم (أان أطد مل ادلص ابیح)" ل زوای پ یزاد ابدل سل ادلق ارن حس ب ادلدرس ة
اجتمریكی ة وعل ی أس اس السق د التلدیق ي ب نی السق د السس وي والسق د الل اختیين .وق د تل نی أن ه جتؽلك إص دار احلك م
ادلطل خ عل ی مونولوجی ة ال رواایت السس ویة ورغ م أن پ یزاد ختل خ الروای ة السس ویة ابع تالء الص وت السس وي ولغ ة ادل رأة
وفكرهت ا وتتج ه ضل و خل خ روای ة مونولوجی ة لك مس تغاظلي تس تخدم اجتس اتیجیات الس ردیة ادلختلد ة وسلتل
اجتید ولوجیات يف قضیة ادلرأة و الوط وتتجه ضلو خلخ الروایة ادلتعددة األصوات أو اللولیدونیة.

الكلمات الرئيسة :الروایةإ احلواریةإ اللولیدونیةإ ذاكرة اجلسدإ چرا ها را م خاموش میكسم.

الكاتلة ادلسؤولة

f.akbarizadeh@alzahra.ac.ir

1

العدد الـ  ،47صيف 1397

جملة اجلمعية اإليرانية للغة العربية وآداهبا ،فصلية علمية حمكمة

ادلقدمة
إن الروای ة ج س أدي مت ی ز ػل ی ملی ات وامكانی ات كث یة تؤهل ه لیا ل القض اای ادلختلد ة م
احلی اة والعالق ات اجتنس انیة .لدراس ة الروای ة خبصا ص لا ادلتد ردة فالب د أن تسطل خ م خ الل ن ری ة
تاارك میزاهتا ،مثل ن ریة "احلواریة" دلیخا یل ابختنی .1الساق د الس وفیا الكل ی ،میخا ی ل ابخت نی،
جت یدصل الاكل واحملت و يف دراس ة الروای ة ،ك ا جتیدص ل األدب م كون ه ظ اهرة اجت اعی ةإ ب ل
يف اجتااه السقد ادلس ى ب "السقد السوسیونصي" أو ما عرف ب "سوسیولوجیا السم الروا ي" یت اب

العالق ات احلواری ة يف ال سم الروا ي .ه ه العالق ات ت تم يف رلت ال سم الروا ي عل ى أس اس
أس لوبنیم إم ا ابعط اء تی األص وات حری ة التعل ی يف الروای ة الدایلوجی ة (ادلتع ددة األص وات أو
اللولیدونیة)إ وإما أبن یلی الصوت السارد علی تی األصوات يف الروایة ادلونولوجیة (أحادی ة -
الص وت) .وهس ا ن درس أس لوب ال رواایت السس ویة لكا نوعی ة العالق ات احلواری ة يف الكتاب ة
السس ویةإ حس ب م ا تق ول الساق دة السس ویة «إیل نی ل وال  »2إن هس اك إخ تالف ب نی كت اابت السس اء
األدبیة وكتاابت الرجال حسب اجتختالف القا م يف ارب ة احلی اة ال ا تعیا ل ا (ابیزید2112 ،م  .)76إذ
نتل هس ا التلدی خ ب نی السق د الل اختیين والسق د السس وي 3لدراس ة خص ا م الكتاب ة السس ویة (الروای ة)
حس ب خصیص ة "احلواری ة السس ویة "4لكتاب ة ادل رأة إذ یتلق خ ال وعي الد ردي السس وي ح نی یل دأ
عالقت ه ابرخ ر ال ي یع د نقیض ا أو مك ال ل ه يف خط اب الروای ة احلواری ة وی ز يف ال سم جبان ب
س ا ر األص وات ادلدوی ة ( .)Hohne,1994: ixمب ا جت ؽلك إص دار احلك م عل ی نوعی ة إب داة ادل رأة
الروا ي بوصدلا كاتل ة إجت بع د أن ت درس العالق ات احلواری ة يف التس یم ال داخلي لل سم .یس وي ه ا
ادلق ال دراس ة اجتمكانی ات احلواری ة يف اللس اء السوس یولوجي ل سم ال روایتنی السس ویتنیم "ذاك رة
اجلسد "5ألحالم مستغاظلي و"چرا ها را م خاموش میكسم (أان أطدمل ادلصابیح)"  1لزوای پیزاد.
1. Mikhail Bakhtin
2. Elaine Showalter
 .3السقد السسوي حسب آراء "ایلنی لوال " یدرس خصوصیة كتابة ادلرأة حتت عسوان "السقد اجتنثوي" ویللث ع ا فیل ا م
ارلیات والتقسیات الا دتلد جتعتالء صوت ادلرأة واسد خصوصیة خطاهبا (داد1378 ،م .)486
4. feminist Dialogism

 .5هي روایة ذات بعد فين ع یخ ،ومض ون روا ي ابرة .إّنا تعت وثیقة اترؼلیة واجت اعیة وسیاسیة وثقافیة للواق اجلزا ري،
ك لمل تعت كتابة نسا یة تطرح قضیة ادلرأة يف عالقتلا بقضیة الوط .
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والدراس ة ادلقارن ة ه ه تسطل خ حس ب ادلدرس ة اجتمریكی ة يف األدب ادلق ارن ال ا توس رل ال
الدراسات ادلقارنة ،لتلنی كی تتم العالقات احلواریة يف اللساء اإلجت اعي للروایتنی السسویتنی؟ وم ا
هي اجتس اتیجیات احلواریة عسد الكاتلة السس ویة اجلزا ری ة واجتیرانی ة؟ إذ تُدرس وجل ة الس ر ونوعی ة
الس ارد واجتس اایات الس ردیة وم د فاعلی ة ال راوي وهی ست ه عل ی ال سم ،مث ت درس اس تقاللیة
األص وات حس ب حض ورها وفاعلیتل ا يف األس الیب الكالمی ة لتلی نی م د هی س ة ص وت ال راوي،
ویُدرس أخیا ادلس ور اإلیدیولوجي يف الروایتنی يف قضیة ادلرأة.
الدراسات السابقة
الس ریة احلواریة للاختنی يف الروایة كانت وجتتزال موض اهت ام الدارسنی يف سلتل رلاجتت األدب
والد  .فدراسة أسلوب الروایة م مسطلخ السوسیونصیة ،ودراسة دؽلوقراطیة األصوات يف السم قد
حت ی بسصیب وافر م الللث ولو أّنا قد تغور يف جانب وت ك اجلان ب ارخ ر ف ك ز عل ی موق
ال راوي يف الس رد .مسل ا رل وع ة مق اجتت «گدتوگومس د در ادبی ات و هس ر (احلواری ة يف األدب
والد )»« .اللولیدونی ة الروا ی ة» لل وعزة ال ي درس خص ا م ال رواایت اللولیدونی ة بص ورة عام ة.
وكتاب «وجلة الس ر يف رواایت األصوات العربیة» لل تالوي ،ال ي یرك ز عل ی وجل ة الس ر وموق
ال راوي يف الروای ة اللولیدونی ة وی كر خص ا م ال رواایت العربی ة ادلتع ددة األص وات .ك لمل أطروح ة
دكتوراه لرامنی نیا ادلعسونة ب «دراسة وحتلیل تعددیة األصوات يف ادلثسو دلولوي» وق د طلق ت ن ری ة
ابخت نی يف درس الثسا ی ات ادلتساقض ة يف ادلثس وي و ث ت ع كیدی ة حض ور األنس اق الدكری ة
اإلیدیولوجیة يف ه ا السم ومصی تواج دها .أم ا يف رل ال الدراس ات ادلتواج دة ع ذاك رة اجلس د،
ف ی ك اإلل ارة إل ی كت اب «اخلط اب الواص يف ثالثی ة أح الم مس تغاظلي» وه و ث ع
خصوصیات وتقسیات اللغة الواصدة يف خطاب رواایت مستغاظلي .ورسالة ماجستی ل كان ادلعسونة
ب «السس خ اجتی دیولوجي وبسی ة اخلط اب الروا ي ،دراس ة سوس یوبسا یة لروای ة ذاك رة اجلس د للروا ی ة
أح الم مس تغاظلي» ال ا تعت دراس ة شلسلج ة ،أفادتس ا يف متابع ة اخلط وط السقدی ة السوس یولوجیة يف
ه ه الروای ة ،غ ی أّن ا ق د مزج ت ب نی سلتل ادلس اه السقدی ة م ابخت نی وغول دمان ،وق د رك زت
 .1ه ه الروای ة أبس لوهبا ال واقعي (كی ا1391 ،م  )112تسعك

عل ی تص ویر وترس یم مكان ة ادل رأة يف اجتس رة وا ت

 )88وتستقد احلیاة الروتیسیة وحتاول حتریضل عل اخلروج ضلو الداعلیة.
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علی ادلستو السیاسي م ه ه الروایة فق ط .ويف رل ال دراس ة روای ة ب یزاد توج د دراس ات عدی دة
تلل ث ع عساص ر الروای ة وأس لوبیة الروای ة مبختل اجتااه ات السقدی ةإ ومسل ا كت اب "گا ودن
رمان ،رمان ایران در پرتو ن ریه و نقد ادب ی" للایس ده ػل اول تطلی خ ارلی ات السقدی ة ادلختلد ة عل ی
سلتل ال رواایت وی درس عسص ر الزم ان يف روای ا ب یزاد .أم ا ه ا ادلق ال ابلدراس ة الا املة ع
األنس اق الداخلی ة يف ن م ال روایتنی عل ی أس اس م سل السق د الل اختیين دراس ة مقارن ة فیُعت إصل از
جدید.
ادلفاهيم الرئيسة
األدب ادلقارن

1

هساك مدارس سلتلدة يف الللث ادلقارن ع األدب ومسلا ادلدرسة األمریكیة ال ا توس نط اق الدراس ات
ادلقارن ة وا اوز ع الت ثی والت ثر والس یاق الت ارؼلی لت درس ارداب والدس ون األخ ر يف عالقاهت ا ادلتلادل ة
أتثیا وأتثرا أو تااهبا واختالفا م دون اعتلار لتارؼلیة وقوة ه ه ال واهر (اللدیر 2113 ،م  ،)61خ ارج
احل دود اإلقلی ی ة ل داب م التج اوز ع ل رط وج ود عالق ة تلادلی ة بیسل ا (انول یواي1389 ،م ،)15
لكا اجلانب اجل ايل للسصوص والعسصر ادلا ك علی مستو اإلنسانیة.
منطق احلوار أو احلوارية

2

مسطخ احلوار أو احلواریة مبعسی التداهم والتداعل يف حوار األلخاص .واعت ه ابختنی أساس الكالم
وأساس اخلطاب حتی یر أن الكون كله قا م على احلوار (فیییه1995 ،م .)261
النقد السوسيونصي

يف دراس ة العالق ات ب نی األدب وا ت

(ر .كمراغ ب2113 ،م  )322دخ ل التس ی الروا ي يف

السط اق السوس یولوجي الل اختیسی «سوســيولو ية الــنص الروائــي» (حل دانی1991 ،م  )56واه تم
1. Comprative literature
2. Dialogism
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بلغة السم وتس ی ه الداخلي دون ال كیز علی ادلرجعیات اخلارجیة .إن ابختنی علی أس اس ن ریت ه
"احلواری ة" ،جع ل الروای ة ص ورة ع اللغ ة ال ا فیل ا ح وار جتیسقط (دراج2112 ،م  ،)71وتعام ل
ملال رة م الواق اإلجت اعي والثق ايف واإلی دیولوجي ادلتجس د فیل ا دون إقام ة عالق ة التس اظر ب نی
عا الروایة والواق  .فلسب ادلداهیم اجل الیة السوسیونصیة ،ادلادة األساسیة خللخ التساقض ات ه ي
األفكار واإلیدیولوجیات الا تدخل يف الروایة بوضعنی سلتلدنی واعل أسلوبیة الروایة علی الس طنی
(حل دانی1991 ،م )43م الروایة ادلسولوجیة 1أو الروایة ادلتعددة األصوات أو اللولیدونیة.2
الرواية ادلنولو ية

ال رواایت ادلسولوجی ة ،جتتت یح أس لوبیة الكتاب ة فیل ا رل اجت للص راة اإلی دیولوجي .فك ل م ا ه و
إی دیولوجی یسقس م يف ه ا الس وة م الروای ة إل ی ظلط نیم ظل ط األفك ار الیقیسی ة والص ا لة ال ا غل ر
أتكی دها أو ظل ط األفك ار األخ ر غ ی الص ا لة م وجل ة ن ر ادلؤل  ،فتدق د قی تل ا الدجتلی ة
(ابختنی1986 ،م  117و.)118
الرواية البوليفونية (ادلتعددة األصوات)

الروایة ادلتعددة األصوات هي الا تعطي احلریة لاخص یاهتا ،لت ز فلس دتلا ون رهت ا للع ا (امح د ،

1381م  ،)99فك ل لخص یات الروای ة يف حك م حل واح د وإن رل وعتل ا تؤل السغ ة السلا ی ة
(تودوروف1996 ،م )192إ فیسدتح ا ال أمام تعدد اإلیدیولوجیات وك لمل أل كال ال وعی األخ ر
ادلتساقض ة م خ الل األص وات ادلس تقلة ( .)bakhtin,1999: 6-7وتتلق خ دؽلوقراطی ة التعل ی داخ ل
الروایة (العی د1999 ،م  .)177إذ تقوم الروای ة عل ی الاخص یات ادلس تقلة وادلتل اورة (غالزلس نی زاده،
1386م  )114بدعل ادلسافة اجل الیة الا ؼللقلا الروا ي بیسه وبنی لخصیاته (ابخت نی1987 ،م )91
وتت رد علی الراوي العا بكل ليء ،بل غلعل للراوي ادلوق احلیادي (ادلصدر ندسه1986 ،م .)44

1. Monology
2. Polyphony
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دراسة الروايتنی "ذاكرة اجلسد" و "چراغها را من خاموش میكنم"
الراوي

تس رد يف روای ة ذاك رة اجلس د ،الاخص یة الریس ة "خال د ب ط وابل" قض یة حل ه ل "أح الم (أو حی اة)"،
جبانب الس رد ع قض اای الوط وه و "األان" الثانی ة للكاتل ة فیوي م موق الس ارد ال اي 1ادلا ارك .إن ه
ع ا بك ل م ا مض ی علی ه ،دون أن یك ون عادل ا بل اط ك ل الاخص یات الروا ی ة ویس رد م موق «زاوی ة
الرؤیة م ( »2قاسم1984 ،م  .)159ه ا ال راوي ع مس ور السارد ال اي الداخلي ادلاارك ،یتل ل ابدلؤلد ة
(خاص ة فی ا ی رو ع ال وط ) ،وقد یا وبه الا مل وال دید (خاص ة فی ا ی روي ع ادل رأة)إ مثل ا یق ولم
«رمبا كان كل ه ا حقا ...ولك ( »...مستغاظلي154 ،م.)2111
عدم القاطعیة وعدم معرفة الراوي بسیات الاخصیات ،یقل م م مطلقی ة س لطة ال راوي عل ی
ال سم الروا ي السس ا ي إذ ؽلك الق ول أبن الكاتل ة تلج إل ی اس تخدام الض ی ادل تكلم للتوغ ل يف
خلاای السارد لتجعله مكاوفا أمام القارئ ،مثل ا یقولم «يف احلقیقة كست رافضا ورمبا ع اجزا ع
اجتنت اء لزم "السسدویاات"» (ادلصدر ندسهم .)76
رغ م هی س ة ض ی ادل تكلم ،اس تعانت الروای ة ابلض ا ر األخ ر ألج ل اقس اة الق ارئ ،وایلام ه
مبصداقیة الطرح ولتستعرض رل وعة م ارراء ادلعارضه للسارد ذات ه أو ادلس اندة ل ه .ف رأي "خال د"
قد یساقض أو یتقو ابألصوات ،وقد یسدتح آفاق السم أمام القارئ لیتداعل مع ه ،إل ی أن یص لح
السااط السردي ضراب م "األان" ادلؤولة والساقدة والداعلة .ؽلتزج السرد بنی ض ی ادلتكلم (ادلرسل)
وض ی ادلخاط ب (ادلرس ل إلی ه) ال ي غلع ل الس ارد مرتلط ا أل د اجترتل اط ابلاخص یة الروا ی ة
(م راتض1998 ،م  ،)194ف هس ا تت وار الكاتل ة ب نی األان واألن ت أو ورا ل ا .ك ا أن اس تخدام
ض ی "أن ت" ی وهم ابدخ ال الس رة األنثوی ة للكاتل ة يف ص وت لخص یة أح الم وال ا تا ك م
الكاتل ة يف اإلس م وبع ض الص دات األخ ر  ،فل ي ادلدتعل ة الا رعیة للعالق ات الروا ی ة ،لكسل ا جت-
تعط ی لسدس لا ح خ الت دخل العلس ی يف ال سم فیجع ل الق ارئ متواط ا م الس ارد ،حت ت س لطة
1. Subjective Narrator

 .2الرؤیة م أو الرؤیة ادلصاحلةم الرؤیة تركز على لخصیة مركزیة .ن ر ارخ ری م خالذل ا ونع یا معل ا احل وادث ال ا غل ري س ردها .ويف
ه ه الرؤیة یتساو السارد م الاخصیة (ایوب2111 ،م .)114
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الض ی ادلرك ب (أان /أن ت) ،ض اس اایة تداعلی ة (ف الح2111 ،م  )116لیا ارك يف اس تستاج
األحكام علی الاخصیات (عامر2111 ،م  )42إذ یدتح السم للتلقي والت ویل.
أم ا روای ة چرا ه ا را م خ اموش م یك سم فتُس رد بض ی ادل تكلم ع لس ان الاخص یة ادلركزی ة
"كالری " .إّنا تقم األحداث م خالل رؤیتلا ووجلة ن رها ،وك ّنا تسطلخ ع لسان الكاتل ة
وتص ی ادل رأة ادلؤلد ة واللطل ة ،وعس ان الس رد بی دها (الغ امي1997 ،م  .)191الروای ة بض ی "األان"
تعلو م الص وت السس ا ي وخت رج ادل رأة م إط ار الغیی ة واذلاما یة وتعل ع معرف ة كامل ة ل بع اد
ال اتیة ،لل (أان) عارفة بكل ليء ع ندسلا ،وهي صورة غی ملالرة للراوي العارف بكل ليء،
مث إن ه ا (األان) يف العرض سیس ح ابلتوغل الطلیع ي يف داخل ه (ال تالو 2111 ،م  )19وم ا ی دور
يف فكرة السساء م وجلة ن ره ا (حس یسی1384 ،م  .)96فلاعتل ار ض ی ادل تكلم وابعتل ار ادلوض وة
ندس ه ،تق ب الروای ة إل ی الس یة ال اتی ة ك ّن ا كتاب ة م ال داخل ملسی ة عل ی ادلعایا ة (بوطی ب،
2119م  )29وتتلدث ع ا تتوغل يف ال ات السسویة وهي بؤرة العا .
داخ ل اإلط ار الس ردي السس ا ي م وجل ة ن ركالری  ،تس رد الاخص یات السس ویة (و قل ا ال كوری ة) م
وجلات ن ر أنثویة مت ثرة ابدلرجعیة الثقافیة م خالل إقتلاملا لل ساورة م العا ال كوري .مبا أن مرجعیة ض ی ادلتكلم
يف السرد داخلیة وال ارویة هي م لخصیات ال سم الروا ي الا تا ك ابألحداث ،فلي م نوة "السارد ال اي"
ادلا ارك ،حی ث تك ون معرفتل ا زل دودة عل ى مق دار ما اركتلا يف ال سم .الق ارئ (وه و ادل روي ل ه) يف ه ا اإلط ار
السردي یعرفكل ا تسردكالری علی حدود معرفتلا الا تسطلخ م وجلة ن رها اخلارجیة «الرؤیة م » ،رغم أن
الساردة جت تطل على ابط الاخصیات ،فتلی علی السم الروا ي ،وقد تزود السم ابلتللیل والتوصی إذ تؤثر
علی احلكایة (تقوي1391 ،م  )79والقارئ یقلل ما تقول الساردةكادلوثوقة ویقتس مبواقدلا (ایراي1381 ،م  .)378فی ك
القول أبن ال ارویة هسا قد أثرت بوجودها أتثیا سللیا على دؽلوقراطیة الروایة ،ف لورها القوي أضع األصوات.
خصائص رواية
خصائص رواية
چراغها را من خاموش میكنم
ذاكرة اجلسد
السارد العا بكل ما مضی علیهإ السارد جت یعلم الساردة العادلة ب كرایهتاإ الساردة جت
الراوي والضمری بواط األمورإ السارد ادلاارك يف األحداثإ تعرف بواط األمورإ الساردة ادلااركة يف
األحداثإ الرؤیة م إ ض ی ادلتكلم
الرؤیة م إ ض ی ادلتكلم السردي وض ی
السردي
السردي.
ادلخاطب.
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استقاللية الشخصيات

أول نقط ة تتا كل مسل ا ص ورة الروای ة اللولیدونی ة ه ي حض ور األص وات ادلس تقلة ادلختلد ة للاخص یات
جبانب اللعض ،ویتم ه ا األمر م خالل األسلوب الروا ي يف اسید اخلطاب والقول.
أنماط إستحضار األحادیث
speech representation

سیطرة كاملة
للسارد
التقریر
السردي
RS

سیطرة جز یة للسارد
الكالم غیر
المباشر
IS

الكالم غیر
المباشرالحر
FIS

جت یسیطر فیه السارد
الكالم المباشر
DS

الكالم المباشر
الحر
FDS

روای ة ذاك رة اجلس د حتت وي عل ی أس الیب كالمی ة متع ددة إذ تتغ ی ادلس افة اجل الی ة ب نی ال راوي
(الس ارد ادلرك زي) «خال د» وب نی الاخص یات ابلتل ادل الكالم ي بیس ه وبیسل ا .دراس ة األس الیب
الكالمی ة ادلتسوع ة يف الروای ة وإحص ا لا الكل ي تل نی أن أس لوب التقری ر الس ردي واألس لوب ادللال ر
ػل یان مبكانة أولی واثنیة م بنی األسالیب الكالمیة يف ه ه الروایة .ويف التقریر الس ردي یق ب
موق ال راوي إل ی ادلؤل ویلع د ع الاخص یات ویس یطر الس ارد عل ی األص وات ویل نی علیل ا
( .)leech and short, 1981:259مثل ا یسرد خالد ع لخص یة س ي ط اهر ابألس لوب التقری ريم
«ك ان (س ي ط اهر) هك ا ،أحی اان یك ون م وجزا حت ی يف فرحت ه ،فكس ت م وجزا مع ه يف حزن ی
أیضا .س لين (سي طاهر) بعدها( »....مستغاظلي33 ،م.)2111
يف األس لوب ادللال ر ی تكلم الس ارد إو جان ب الاخص یات وغلی ز ذل م الق ول مبوق ل له
حی ادي ( )leech and short, 2007: 257وابس تقاللیة نس لیة .فیس تخدم ه ا األس لوب يف الروای ة
لتجس ید ح وار الاخص یات ادلسلثق ة م ذاك رة ال راوي ،مثل ا یق ولم «ت ر  ..ألن مل ی وم أه دیتسی
كتابمل ..تض علیه أ إهداء ،وقلت ذل مل التعلی خ ادل دها ال ي أنس هم «إنس ا طل ط للغ رابء
فقط ..وأما ال ی ضلللم ف كاّنم( »»...ادلصدر ندسهم .)124
ه ه الروای ة تتخ موق اجتضلی از يف أس لوب التقری ر الس ردي إل ی احلی اد يف الك الم ادللال ر
واعل اخلطاب يف موق وسط بنی هاتنی السقطتنی اللعیدتنی علی ادلسافة اجل الیة.
أم ا دراس ة األس الیب الكالمی ة ادلتسوع ة يف الروای ة وإحص ا لا الكل ي يف روای ة چ را ه ا را م
خاموش میك سم فتل نی أن الكاتل ة ترك ز عل ی الس ارد ادلرك زي وه و الاخص یة الر یس ة يف الروای ة أي
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"كالری " .إّنا تتعامل م كل الاخص یات برحاب ة ص در وتس رد كل ات ه ه الاخص یات ع
ذاكرهتا وجت تغی ادلسافة اجل الیة بیسلا وبنی الاخصیات تغییا لاسعا .تركز الروای ة عل ی األس لوب
الكالم ي ادللال ر وادللال ر احل ر غالل ا ،وقل ا تس تخدم س ا ر األس الیب الكالمی ة .فل ا أن ص وت
الاخص یة یت ت ابس تقاللیة نس لیة ع أس لوب الك الم ادللال ر ،فیص لح الس رد حی ادای يف إط ار
"األان الس اردة" .ك ا یس تخدم احل وار لتا خیم سلتل ال رؤ وادلس اه الدكری ة للاخص یات
وأكثره ا السس ویة «ال ا تعت م الاخص یات السوعی ة» (محی دزاده1391 ،م  .)112ه ا األس لوب
احلی ادي ی دعو إل ی ما اركة ادلتلق ي يف احلك م عل ی الاخص یات ألن ه «یع رف ملال رة اخلص ا م
واألوصاف للاخصیات» (علد و مراد 1391 ،م )272إ مثل ا تقول الراویةم «قالت آرمیسه «أقلل»
1

قالت آرسیسه «أقلل كل لرط» مث قالتا كلتاعلا «گويل گويل گويل»» (پیزاد1391 ،م .)59

هك ا حتاول الراویة اجتختلاء خل األصوات ودتیل إلی احلد األدنی م احلض ور ابس تخداملا
األسلوب ادللالر ،وادللالر احلر ،رغم أّنا جت تتغافل ع تعددیة األسالیب .إن "كالری " كساردة
عادل ة مباض یلا ،تق جبان ب الاخص یات وتس رد ب «الدع ل ادلاض ي» ذكرایهت ا وأص وات
الاخصیات .تتلدث كالری ع ندسلا ع زلادثة ندسلا ،ك ا تتلدث ع ارخر وعادلهإ إذ
حتكم م خالل األصوات علیلا وعلی ذاهتا ومكانتلا ،ك ا حتلل لخص یتلا داخلی ا ج راء اجل دال
الداخلي بنی جانلی ذهسلا فیكتا «اجتنس ان ال داخلي» عس دها .أم ا الض غط ال داخلي لكا

هویة ال ات األنثویة فیجعل ادلرأة مسلارة مضطرة فإّنا لخصیة ذات وجل نی ،والروای ة تاخص ل ا
فی ا تس یل ا "ج انلی عقل"ه ا اب اء سلتلد ة مث ل "اجلان ب ال رؤوف"" ،اجلان ب ادلستق د" و...
ه ان اجلانل ان یعكس ان الوج ه ال اي ادلقل ول عس دها والوج ه الغ یي ادلخ ال ال ي ق د ؽلك أن
ضلس له م رآة ع ارخ رإ حی ث اجل دال بیسل ا ی ؤدي إل ی ادلعرف ة .مثل ا تق ولم «ابتس م اجلان ب
2
ادلستقد« .تدكری ب  ...»...أرلد اجلانب الرؤوف «قويل( »»...پیزاد1391 ،م .)234
مبا أن ه ا السزوة احلواري لتاخیم الوعي ال داخلي یسلص ر يف ه ه الروای ة عل ی "كالری "
فقط دون سا ر الاخصیات فال ؽلك أن نس ي الروایة متعددة األصوات .تق كالری جبان ب
« .1آرهٌِ٘ گفت «لجَل ».آرسٌِ٘ گفت «ّز ضزعٖ لجَل ».ثعذ دٍتبٖٗ گفتٌذ «ثگَ ثگَ ثگَ»».
ٍ« .2رِ اٗزادگ٘ز پَسخٌذ سد« .ثزإ اٗي ثِ آلب هزتضٖ فكز هٖكٌٖ كِ...؟ٍ ...»...رِ هْزثبى راٌّوبٖٗ كزد« .ثگَ»»...
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س ا ر الاخص یات ،تسكد مل عل ی ذاهت ا ،حتك ي م ا ج ر يف جانلل ا وحتك ي رأیل ا لل تلق ي ملال رة
بصوهتا الداخلي أي يف مونولوجیاهتا الداخلیة .وخالفا لرواایت األصوات یُقدم ادلونولوج هسا كغایة
لتع یخ اللعد ال اي لللطلة ،حىت یتغلغل يف الالوعي ویسعزل ع ال وعي الع ام ،فیص ل إل ی ح دد ق د
تغرق كالری يف أع اق ذاهتا إلی أن تق ب الروایة إلی "مساجاة ال سد  "1و"تی ار ال وعي ."2ضل و
الس وذج التايل .وكثیا ما اختلط األمر عل ى الق ارئ ،ی ث جت یس تطی الت یی ز ب نی ادلونول وج وتی ار
ال وعي ،مثل ا ق د تدج ر حادث ة معیس ة یس ابی ال كرایت فتل دأ يف الت دفخ م خ الل ال اكرة فی ا
یعرف بتیار الوعي(3راج پیزاد1391 ،م .)151
ذاكرة اجلسد

األمناط الرئيسة
الستحضار
األحاديث
الشخصيات
(استقالليتها)

التقریر السردي RSسیطرة كاملة للساردإ
الكالم ادللالر DSجت یسیطر السارد
ادلوق الوسط
بنی اجتستقاللیة والتسلط
احلوارات اخلارجیة
وتكثی ادلونولوج الداخلي
للاخصیة ادلركزیة (خالد)

احلوار

ادلنظور اإليدئولو ي

چراغها را من خاموش میكنم
الكالم ادللالرDSإ
الكالم ادللالر احلرFDS
جت یسیطر فیل ا السارد
ادلوق اجتضلیازي للسارد
واستقاللیة الاخصیات
احلوارات اخلارجیة
وتكثی ادلونولوج الداخلي
للاخصیة ادلركزیة (كالری )

4

يف دراسة ادلس ور اإلیدیولوجي لروایة ذاكرة اجلسد هسا سسركز عل ی موض وة ادل رأة ،وموض وة ال وط
ال ي یرمز لل رأة ،م خ الل دراس ة اإلی دیولوجیات ادلتص ارعة لللك م .ه ا ال سم الروا ي یس لط
الض وء عل ی واق ال وط  ،معت دا عل ی م ا م رت علی ه م األح داثإ إذ أن األص وات الروا ی ة ق د

1. Soliloquy
2. Stream of Conscious nes
 .3ؽلك أن ظلیزعل ا أبن ادلونول وج غالل ا م ا یتض اس تخدام اللغ ة با كل أساس ي ،ألن ح دیث الد رد إو ذات ه ید ض وعی ا
معیس ا ی دور يف ذه ذل مل الا خم .لك يف تی ار ال وعي تس تخدم اللغ ة دون ال وعی ب ل الكل ات ا ري عل ی اللس ان دون
السیة السابقة بل هي تسل م اخلواجل الداخلیة (أن رم اخلداجي2113 ،م .)351-346
 .4ق ام الساق د الروس ي اوسلسس كي ،بتص سی جل د میخا ی ل ابخت نی يف تعددی ة األص وات ،اعت د عل ى مص طلح «ادلس ور» يف دراس ته
(ان رم قاس م1984 ،م 134إ1391 ،م  )115وادلس ور اإلی د ولوجي ه و مس وم ة الق یم ال ا حتك م الاخص یة م خالذل ا عل ى الع ا
احملیط هباإ أو مس ومة القیم اجتجت اعیة الا حتكم الع ل األدي (قاسم1984 ،م .)249
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ص سدت يف ه ا اإلط ار ادلوض وعي عل ى ل كل «نس قنی إی دیولوجینی ابرزی م اإلنتل ازي والط امح
ُ
للتغی ی» (برك ان2114 ،م  .)57اإليديولو يـة اإلنتهازيــة ه ي مس وم ة الق یم ال ا حتك م الد رد مبراع اة
ملدأ السدعیة وادلصاحل الدردی ةإ فل ي تدض ح يف الس رد التقری ري والوص  .أم ا السس خ اإليـديولو ي

الطـام للتغيــری ،فل و ال ي یت س ی مس تقلال أحس لل وط وی رفض ادلواق

اإلنتلازی ة والقساع ات

اخلادعة م خالل كالم الاخص یات ملال را أو ع تقری ر الس ارد .اللط ل وه و الس ارد العل یم ،ق د
استوعب باكل ملالر وشلیز كل توجلات ونزع ات الكاتل ة ،ف یفض السس خ اإلی دیولوجي السدع يإ
بیس ا یؤید السسخ اإلیدیولوجي الطامح للتغیی فتجعل طلیعة الدكرة ادلونولوجیة طلیعة السم الروا ي
يف موضوة الوط .
موضوة ادلرأة یعرض جراء موق اللطل السارد ال ي یروي قصته م خ الل كتابت ه اإلف اض یة
ذل ه الروایة .رغم أن حضور السساء أق ل بكث ی م الرج ال يف الروای ة ،لك ك ل الاخص یات تل نی
ن رهتا ااه قضیة ادلرأة ملالرة ،أو غیملالرة يف موقدلا ااه قضیة الوط  .الراوي يف احل دیث ع
عالقت ه ابدل رأة جت یتخ موق الس ارد العل یم بك ل ص رامة ،وی روي حس ب الثسا ی ات ادلتساقض ه
وادلتض ادة .اللس اء الدك ر اإلی دیولوجي ل سم الروای ة يف ه ا ادلوض وة اعت د عل ی السس قنی
اإلی دیولوجینی ادلتساقض نیم الدك رة اللطریكی ة والدك رة الساق دة ذل ا .الروای ة ا اإلی دیولوجیتنی
ادلتساقضتنی ،ع تكثی الثسا یات ویق اللطل حا را.
دراسة سوسیونصیة لروایة ذاكرة اجلسد تلنی أن الراوي (اللطل) يف موضوة الوط یؤید السیاق
اإلی د ولوجي الط امح للتغی ی وی رفض الدك رة اإلنتلازی ة وؽلث ل هب ا ادلوق الص وت الث ا ر للكاتل ة.
رغم اضلی از الروای ة يف موض وة ال وط ومونولوجیت ه لكسل ا ت ز أبس لوب روای ة متع ددة األص وات يف
موضوة ادلرأة ،ك ن الكاتلة تسوي احلیادیة وعدم التصریح يف ه ا ادلوضوة .انت اء السارد إلی سیاق
فكري یط ح إلی مستقلل أفضل للوط وإعتال ه وهو رمز لل رأة وانت اءه ادلتساقض إلی سرد دونیة
مكانة ادلرأة ،فیجعل السم متعدد األصوات علی نطاق ادلس ور اإلی د ولوجيإ ك ّن ا دتی ل أن اع ل
طلیعة الدكرة الدایلوجیة (اللولیدونیة) طلیعة السم الروا ي (راج اك زاده27 ،م.)21-2114
روایة «چرا ها را م خ اموش م یك سم» ،تسطل خ م وجل ة ن ر نس ا یة ،بقل م الكاتل ة ،بس رد

الراوی ة ،أبص وات الاخص یات ال ا أكثره ا نس ا یة ،أي م ادلس ور السس ا ي ی سعك عادل ا أنث وای.
ومب ا أن ادلس ور اإلی د ولوجي مس وم ة الق یم العام ة لرؤی ة الع ا م قل ل الس ارد ،ویتخل ل ك ل أج زاء
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الع ل (قاس م1984 ،م 138و ،)158ف ی ك الق ول بص راحة یك ادلس ور اإلی د ولوجي هس ا إجت
حول قضیة ادلرأة وهویتلا.
هساك نسقان إید ولوجیان ع ادلرأة ،األولم إيدئولو ية التسليم الا تقلل العادات اجتجت اعیة
وال دور التقلی دي لل رأة يف إط ار األس رة ،ول و ب لعض اجتختالف ات عس د أص لاب ه ه الرؤی ةإ
والثايم إيدئولو ية الرفض الا جت تستاب التقید ابلدور التقلیدي واإلنك اش عل ی ال ات ادلسدعل ة.
أم ا ه ا اجتا اه الث اي فیك ون عل ی قس نیم إم ا اجتا اه ادلتس اقض ،بتقلی د عكس ي ودتثی ل ال دور
ادلسلط كالرجلإ وإما إید ولوجیة الرفض الا تؤكد علی الدور الداعل يف األسرة جبانب السااطات
اجتجت اعیة السسویة ،واجتهت ام ابحیاء حقوق ادلرأة واجتهت ام مبطاللات ذاهتا.
اجتااه التقلیدي األول أي إيدئولو ية التسليم ،یت ثل يف أكثر الاخصیات السس ویة ،ویتجل ی
يف وج ه واح د م وجل ي كالری  ،ويف الاخص یات اذلاما یة مث ل اخلادم ة .يف نط اق العالق ات
األسریة توضح الكاتلة موق السس اء يف األس رة يف إط ار ا ت التقلی دي ،حی ث جت دور ذل ا إجت يف
القی ام مب ا ُح دد ذل ا (حی در و هبرامی ان1389 ،م  .)128تص وتس رد "كالری " ك الم أص لاب
السیاق اإلید ولوجي التقلیدي الت اب  ،وق د ت سقض مواق الاخص یات وتستق د طلیعتل ا اجلسوس یةإ
رغم أّنا قد تقوم بتلمل األفعال ندسلاإ إذ أّنا ت لر مبوض ثسا ي يف الراوی ة .وإيدئولو يـة الـرفض
لل دور التقلی دي ،یت ث ل (جان ب مس ه) يف اا اه متس اقض عكس ي لاخص یة "الس یدة س ی ونیان
(جارة كالری )" .إّنا عال ت حت ت ظ الل ظل م ا ت اللطریك ي وأص للت انعكاس ا ل ه ،حی ث
ت دیر األم ور مب ارس ة الس لطة عل ی أقرابءه ا .الروای ة جت تؤی د ه ا ادلوق الدك ري يف س یاق ال سم
ويف تص رػلات الاخص یات ال ا جتتستاهب ا ،وك لمل يف تا خیم التعل یات ال ا تس خر م ه ه
اإلید وجی ة .أم ا إيدئولو يــة الــرفض ال ا تؤك د عل ی ال دور الداع ل يف األس رة ،جبان ب السا اطات
اجتجت اعیة ،ف ا هي إجت مت ثلة يف لخصیة "سیدة نورالللي (انلطة إجت اعیة)" .إّنا م السساء
السالطات ،جت ختض لللدود والقیود بل بدأت زلاولتلا ه ه لتلقیخ آماذلا ،مس عیالا يف بیت
أبیلا (حیدر وهبرامیان1389 ،م .)133
الروایة نطاق م تعدد الرؤ وادلس ورات اإلید ولوجیة وادلواق الدردیة والاخصیة احملوریة ،الا
مبثابة الكاتلة ،تعیا جبانب ه ه التعددیة ،وتل اجتغلابیات والسللیات لكل إید ولوجیة وحتك م
علیل ا فتص ل إل ی معرف ة ال ات األنث وي .وت رفض الس رة التا ی یة إل ی ادل رأة .فلع د الثل ات ال اتی،
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تتجه ضل و الس یدة ن ور اللل ي السال طة اجتجت اعی ة ودتی ل إل ی أن تلع ب دورا ف اعال يف ا ت  ،ك ي
خترج م مل ل احلی اة الروتیسی ة واجتندع ال والتا ییمل .واإلیق اة اذل ادي والتك راري للروای ة یتساس ب م
احلی اة اللطی ة وادل ل ة ذل ه الاخص یة (اپیس ده1392 ،م  .)195فل ا أن ه تس یطر فك رة ادلؤل يف
إختیار ادلادة وتوزیعلا (العید2115 ،م  )7وتطرح الدكرة (اإلید ولوجیة) ادلثالیة كسقطة ختام للروای ة،
حی ث یقللل ا ادلتلق ي ك ادلس ور الروا ي فل و إید ولوجی ة احل ب وفك رة اجتهت ام بعواط ادل رأة
ومتطللاهتا الداخلیة فی ك القول أبن أس لوبیة الروای ة أس لوبیة مونولوجی ة .إذ تس یطر اجتید ولوجی ة
الس ا دة وه ي اجل ب نی إید ولوجی ة ال رفض ال ا تا ج اخل روج م اجتندع ال وب نی بع ض
إید ولوجیات التسلیم لقلول ادلسؤولیة يف األسرة وإید ولوجیة اجتهت ام ابل ات الداعل ة ادلا اركة يف
السااطات اجتجت اعیة واجتهت ام ابلغی يف نطاق األسرة.
ذاكرة اجلسد

ادلنظور
االيدئولوژي

چراغها را من خاموش میكنم

األسلوب الوسط حسب اجتضلیاز األسلوب احلیادي حسب التاكید علی اجتهت ام ابل ات
يف قضیة الوط (ادلرأة) وعدم السسا یة وط وحاهتا والسااطات اإلجت اعیة لل رأة ،وبنی
شلارسة الدور التقلیدي يف األسرة
اجتضلیاز يف قضیة ادلرأة

النتيجة

اللس اء اجتجت اعي ل سم ال روایتنی جت ؼلل و م اجتس تقاللیة واذلی س ة .إن ع رض روای ة ذاك رة اجلس د

لقض یة ادل رأة يف س یاق إرتلاطل ا بقض یة التل رر ال وطين ق د یق رب الروای ة إل ی الواقعی ة اجتجت اعی ة.
ه ه الروای ة ُختل خ خ الل ذاك رة الرج ل وه و یس رد احلكای ة واألص وات ،فالكاتل ة م خ الل تكس ی
ال وعي الدل ويل وم خ الل اع افات ه وأیض ا اس ید الص وت السس وي ادلتس اقض لل رأة واس ید
الثسا ی ات ادلتع ددة يف ال سم والتالع ب ابلض ایر الس ردیة وإخت اذ ادلوق احلی ادي يف موض وة
واجتضلیازي يف موضوة آخر .تلدو أن روایة ذاكرة اجلسد كتابة تقلیدیة داخل اجلو الرجايل وداخل
الثقافة السا دة لكسلا اسد الصوت ال كوري جبانب الص وت األنث وي .رغ م تكثی ال كور یعل و
الصوت األنثوي خالل استخدام سلتل اجتس اتیجیات السردیة .الكاتلة يف مسل واقعي انتقادي
تص ور الع ا اللطریك ي الس ا د يف ن م الروای ة لك مبوق نس وي تكس ر ه ه ادلعیاری ة .إّن ا هت ب
ادلكان ة ادلرموق ة لل رأة جبان ب فاعلی ة الرج ل يف الروای ة وحت اول أن ختل خ عادل ا أنث وای سلتلد ا يف لغتل ا
الرمزیة حسب توظی الادرات السصیة الثقافیة ودتلد لللضور وللتعلی ع ذات ادل رأة ومكانتل ا.
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ط رح القض اای العدی دة واإلی د ولوجیات ادلختلد ة وتوظی الثسا ی ات يف الروای ة ُؼل رج ال سم م
األحادیة ،فتعلو األصوات ادلختلدة يف ال سم بدؽلوقراطی ة نس لیة .ف ی ك الق ول أبن ه ه الروای ة دتت از
ب لعض خص ا م ال رواایت ادلتع ددة األص واتإ أي جبان ب اجتهت ام ابدل رأة وقض اایها ،فتجس د أیض ا
األصوات الغییة مبختل ارلیات واجتس اایات م مسطلخ ترسیم الواق يف ا ت اجلزا ري.
روایة چرا ها را م خاموش میكسم حس ب ادل سل ال واقعي للكاتل ة تعك واقعی ة حی اة ادل رأة
وجت هتتم ابرخر ال كوري كروایة مونولوجیة .ه ه الكتابة توفر الدرصة إلنتاج نم نسا ي یع ع
اهت ام ات ال ات األنثوی ة ابلاخص یات األنثوی ة ،بقل م ادل رأة وابللغ ة السس ویة .تسكد مل پ یزاد عل ی
ال ات زلاول ة لتكس ی هرمی ة الق یم واحلق ا خ األحادی ة ادلت ی زة ،وقل ب اجتل كال ادلعرفی ة ،وخاص ة
تلمل ادلتعلقة ابجلس واذلویة .يف ه ه الكتاب ة تدس ح ا ال أم ام اذل وم السس ویة ادلل ا ة وادللع دة.
ف ص وات الدلول ة قل ا ت كر يف الروای ة ول و أن الروای ة جت تق مبعان دة الرج ل ب ل تراع ي ن ام
األس رة .حت اول الكاتل ة (پ یزاد) أن ت ز اخلص ا م السس ویة لل سم واع ل األنوث ة خصیص ة الط رح
الروا ي ،والدك رة ،ك ا اع ل لغ ة العاطد ة واذل وم ات السس ویة لغ ة الروای ة .فاإلید ولوجی ة األحادی ة
اجلانب يف السم ،تكث م حضور األصوات السسویة وجت تس ح حلض ور متك افمل ألص وات ك ال
اجلسس نی .وؽلك الق ول أبن األس لوب ادلونول وجي للروای ة م رتلط أساس ا بوض عیة ادل رأة وانعكاس اهتا
السدس یة والدكری ة ،حی ث جتا د يف عزلتل ا دلواجل ة ما اكللا آذاان ص اغیة فتكتد ي ابجتنكد اء عل ی
ذاهتا ،يف زلاولة جتستعادة التوازن ادلدقود يف عالقتلا.
ادلصادر
كتب
 )1عريب

ایوب ،دمحم (1002م) ،الزمن والسرد القصصي يف الرواية الفلسطينية ادلعاصرة بنی  ،1991 – 1973جتمملم دار

سسدابد للسار والتوزی .

ابختنی ،میخا یل (2875م) ،قضاای الفن االبداعی عند دستويفسكي ،م جممتیل نصی

التكریا ،ط ،2بغدادم دار

الاؤون الثقافیة العامة.

(2876م) ،اخلطاب الروائي ،ترم دمحم برادة ،الرابطم دار األمان.

اللدیري ،علی رلید ( ،)1022األدب ادلقارن مبادئ وتطبيقات ،بغدادم دار الدیلاء للطلاعة والسار.
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التالو  ،دمحم صلیب (1000م) ،و هة النظر يف رواایت األصوات العربية ،دماخم احتاد الكتاب العرب.
تودوروف ،تزفیتان (2885م) ،ميخائيل ابختنی ادلبدأ احلواري ،م جمم فخر صاحل ،ط ،2جتمملم مستدایت مكتلة العرب.
دراج ،فیصل (1001م) ،نظرية الرواية والرواية العربية ،ط ،1بیوتم ادلركز الثقايف العربی.
راغب ،نلیل (1002م) ،موسوعة النظرایت األدبية ،ط ،2مصرم الاركة ادلصریة للسار لوصل ان.

عامر ،عزة علد اللطی (1020م) ،الراوي وتقنيات القص الفين ،جتمملم اذلی ة ادلصریة العامة للكتاب.
علود ،اوریدة (1022م)« ،حوارية اللغة يف رواایت عبد ادللك مراتض » .ادلشرف :مصطفي درواش ،أطرحة الدكتوراه يف حتلیل
اخلطاب ،كلیة األداب واللغات ،قسم األدب العري ،اجلزا رمجامعة مولود مع ر تیز وزو.،
العید ،ؽلسی (2888م) ،تقنيات السرد الروائی يف ضوء ادلنهج البنيوي ،ط ،1بیوتم دار الداراي.
(1004م) ،يف مفاهيم النقد واحلركة الثقافية العربية ،إعداد وتقدمیمدمحم دكروب ،ط ،2بیوتم دار الداراي.
الغ امي ،علداهلل دمحم (2886م) ،ادلرأة واللغة ،ط ،1بیوتم ادلركز الثقايف العري.
فالح ،حسیسة (1020م) ،اخلطاب الواصف يف ثالثية أحالم مستغامني (ذاكرة سد ،فوضی احلواس ،عابر سرير) ،اجلزا رم دار
اجتمل.
قاسم ،سیزا امحد (2873م) ،بناء الرواية " دراسة لثالثية جنيب حمفوظ " ،ط ،2القاهرةم اذلی ة ادلصریة العامة للكتاب.
حل داي ،محید (2880م) ،النقد الروائي واإليدئولو يا (من سوسيولو يا الرواية إلی سوسيولو يا النص الروائي) ،بیوتم ادلركز
الثقايف العري.
مستغاظلي ،أحالم (1020م) ،ذاكرة اجلسد ،ط ،15بیوت ،دار ارداب.
مراتض ،علد ادللمل (2887م) ،يف نظرية الرواية ،ث يف تقسیات السرد ،كویتم عا ادلعرفة.

 )2فارسي

احوذٕ ،ثبثك (1388ش) ،ساختار يتأيیل مته ،ط  ،11تْزاىً :طز هزكش.
اٗزاًًٖ ،بغز (1381ش)َ ،ىر رمان ،تْزاىً :طز آثبًگبُ.
پبٌٗذُ ،حس٘ي (1392ش) ،گشًدن رمان ،رمان ایران در پرتً وظریٍ ي وقذ ادبی ،تْزاى :اًتطبرات هزٍارٗذ.
یكىم ،ط  ،42تْزاىً :طز هزكش.
چراغَا را مه خامًش م 

پ٘زساد ،سٍٗب (1391ش)،
داد ،س٘وب (1378ش) ،فرَىگ اصطالحات ادبی ،ط ،3تْزاىً :طز هزٍارٗذ.
غالهحس٘ي سادُ ،غزٗت رضب (1386ش) ،میخائیل باختیه زوذگی ،اوذیشٍَا ي مفاَیم بىیادیه ،تْزاىً :طز رٍسگبر.
ك٘ب ،افخن السبدات (1391ش) ،گلبرگَای سفیذ بىفشٍ (پژيَشی در آثار پیرزاد) ،تْزاى :عزاٍت.
ًبهَر هغلك ،ثْوي (1391ش) ،مجمًعٍ مقاالت َماوذیشی گفتيگًمىذی در ادبیات ي َىر ،التٌس٘ك:
ثْوي ًبٍر هغلك ،تْزاى :سخي.
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الرسائل اجلامعية
 )1عريب

ابیزید ،فطی ة الزهرة (2112م)« ،الكتابة الروائية النسوية بنی سلطة ادلر ع وحرية التخييل» ادلارفم الطیب بودرابلة،

أطروحة الدكتوراه يف األدب العري احلدیث ،قسم اللغة العربیة وآداهبا ،ابتسةم جامعة العقید احلاج خلضر.

بركان ،سلیم (2114م)« ،النسق اإليدئولو ي وبنية اخلطاب الروائی دراسة سوسيو بنائية لرواية ذاكرة اجلسد»
ادلارفم علداحل ید بورایو ،رسالة ماجیس  ،كلیة ارداب ،قسم اللغة العربیة وآداهبا جامعة اجلزایر.

اخلداجي ،أمحد رحیم كرمی (2113م)« ،ادلصطل السردي يف النقد األديب العريب احلديث» ادلارفم قی

محزة فاحل

اخلداجي ،ماجیس يف اللغة العربیة ،جامعة اببل.

 )2فارسي

حو٘ذسادُ ،هحذثِ (1391ش) ،بررسی تطبیقی سبكشىاسی آثار داستاوی زيیا پیرزاد ،شُروًش پارسیپًر ي
گلی ترقی» الوطزف :حسٌ٘علٖ لجبدٕ ،رسالة ماجیس اللغة الدارسیة وآداهبا ،جامعة تربیت مدرس.
راه٘يً٘ب ،هزٗن (1391م) ،بررسی ي تحلیل چىذآيایی در مثىًی مًلًی ،الوطزف :حسٌ٘علٖ لجبدٕ،
أطروحة الدكتوراه ،قسم اللغة الدارسیة وآداهبا ،جامعة تزث٘ت هذرط.
رضَٗبى ،حس٘ي (1391ش) ،سبكشىاسی ريایت در داستانَای كًتاٌ :ريیكرد وقشگرا بر اساس الگًی
سیمپسًن  ،4002الوطزف :فزدٍط آلبگلسادُ ،أطروحة الدكتوراه يف اللسانیات ،جامعة تربیت مدرس.

الدورایت

 )1عريب

اك يزادة ،فاط ةإ ك

رولسدكر ،خلیل برویسی وحسیسعلی قلاد (« ،)2114دراسة سوسیونصیة قي روایة «ذاكرة

اجلسد» ألحالم مستغاظلي» جملة دراسات يف اللغة العربية وآداهبا ،س  ،5ة ،19صم .25-1

بوعزة ،دمحم (1996م)« ،اللولیدونیة الروا یة» جملة الفكر العريب ،ة ،83صم.97-86

فیییه ،جان (1995م)« ،تزفیتان تودورف ،م الاكالنیة الروسیة إلی اخالقیات التاریخ» م جممغسان سید ،ابری م
اآلداب األ نبية ،صم .269-257

 )2فارسي

حسٌٖ٘ ،هزٗن (1384ش)« ،رٍاٗت سًبًِ در داستبىًَٗسٖ سًبًِ» ،كتاب ماٌ ادبیات ي فلسفٍ ،ع،93
غع .111 -94
ح٘ذرٕ ،فبعوِ ٍ سْ٘ال ثْزاه٘بى (1389ش)« ،سًبى ،سلغِ ٍ تسل٘ن در آثبر سٍٗب پ٘زساد» اوذیشٍَای
ادبی ،ط ،2ع ،6غع.145-125
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فاطمة اكبيزادة

...البوليفونية يف الرواية النسوية

ٕ «كبركزد رإٍ در ضَُ٘ رٍاٗتگزٕ رهبى پبٗذار،)م1391( ٕ غالحالذٗي ٍ هزٗن هزاد،ٕعجذ
 غع،6 ع،3 ط، » وشریٍ ادبیات پایذاری،)ًٖ» اثز غسبى كٌفب

(هَردكبٍٕ رهبى «رجال يف الا

.295 -259
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Hohne Karen &Helen Wussow (1994) A Dialogue Of Voices Feminist Literary
Theory and Bakhtin , University of Minnesota Press Minneapoli London.
Leech, Geoffry & short (1981), Mick Style in fiction A Linguistic Introduction to
English fictional prose, second edition.
Leech, Geoffry & short (2007), Mick Style in fiction A Linguistic Introduction to
English fictional prose, second edition
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جملة اجلمعية اإليرانية للغة العربية وآداهبا ،فصلية علمية حمكمة

چىذآيایی (پًلیفًوی) در رمان زواوٍ

بررسی تطبیقی رمان «ذاكرة اجلسد» ي «چراغَا را مه خامًش میكىم»


فاطمٍ اكبریزادٌ

استبدٗبر گزٍُ سثبى ٍ ادث٘بت عزثٖ داًطگبُ الشّزا (ط)

چكیذٌ
رهبى ثِ عٌَاى ًَع ادثٖ خبظ دارإ ٍٗضگّٖبٕ هتعذدٕ است ٍ سًبى ثاب ثْازُگ٘ازٕ اس اٗاي
ٍٗضگّٖب كَض٘ذُاًذ دً٘بٕ خَٗص را تزس٘ن كٌٌذً .مذ ادثٖ فوٌ٘٘ستٖ ً٘ش ثزإ ثزرسٖ آثبر ادثٖ
سًبى اس رٍٗكزدّب ٍ ًظزٗبت هختلف در ًمذ ٍ تحل٘ل ثْزُ ثزدُ كِ اس آى جولِ ًظزٗٔ ًمذ رهبى
ثبخت٘ي «چٌذآٍاٖٗ (پَل٘فًَٖ)» است .ثب تَجِ ثِ اٌٗكِ ًظازات هختلفاٖ درثابرٓ اهكابى ظْاَر
چٌذآٍاٖٗ در رهبىّبٕ سًبًِ هغزح است ،لذا اٗي جساتبر ،دٍ رهابى عزثاٖ ٍ فبرساٖ سًبًاِ را
هغبلعِ هٖكٌذ تب اثشارّبٕ گفتٍگَهٌذٕ هتي ٍ اهكبى حضَر ٗب ًجَدِ غذاّبٕ هختلاف را ثاز
پبٗٔ ًظزٗٔ ثبخت٘ي در سبختبر جبهعِضٌبسٖ هتي رهبى ٍ ثز اسبط تحل٘ل درًٍٖ ،ثذٍى تكِ٘ ثاز
ًوَدّبٕ ث٘زًٍٖ ٍ تكٌَٖٗ آى ثزرسٖ كٌذ؛ اساٗي رٍ ثز اسبط هكتت آهزٗكبٖٗ ادث٘بت تغج٘ماٖ
ٍ ثب تلف٘ك ه٘ابى ًماذ فوٌ٘٘ساتٖ ٍ ًماذ ثابختٌٖ٘ ،ساجك ٍ رٍاثاظ گفاتٍگَهٌاذٕ رهابى در

چْبرچَة س٘بق داخلٖ هتي دٍ رهبى «ذاك رة اجلس د» ًَضتٔ «احالم هستغبًوٖ» ٍ رهبى فبرساٖ
«چزاغّب را هي خبهَش هٖكٌن» ًَضتٔ «سٍٗب پ٘زساد» ثزرسٖ هاٖضاَد ٍ چٌا٘ي ًت٘هاِ گزفتاِ
هٖضَد كِ ثِعَركلٖ ًوٖتَاى ّؤ رهبى ّبٕ سًبًِ را تكآٍا داًسات ٍ ثازخالف پ٘ازساد كاِ
رهبًٖ ثب ثِ گَش رسبًذى غذإ سًبى ٍ ظَْر سثبى ٍ اًذٗطٔ آًبى هٖآفزٌٗذ ٍ ثِ سإَ خلاك
رهبًٖ تكآٍا حزكت هٖكٌذ ،اهب هستغبًوٖ استزاتضّٕابٕ هختلاف رٍاٗاٖ ٍ اٗاذئَلَصّٕابٕ
گًَبگًَٖ در هسئلٔ سى ٍ سزسه٘ي را ثِ كبر هٖگ٘ازد ٍ ثاِ سإَ آفازٌٗص رهابًٖ چٌاذآٍاٖٗ
هتوبٗل است.
كلیذياژٌَا :رهبى؛ گفتٍگَهٌذٕ؛ پَل٘فًَٖ (چٌذآٍاٖٗ)؛ ذاكرة اجلسد؛ چزاغّب را هي خبهَش هٖكٌن.
ًَٗسٌذٓ هسئَل:

f.akbarizadeh@alzahra.ac.ir
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