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امکان را در اختیار خواننده قرار میدهد تا رمان و داستان را از نظر ویژگایهاای چنادآوایی و
چندزبانی واکاوی کند .در نوشتار حاضر ،همت نگارندگان بر آن است تا یکای از رماانهاای
مطرح معاصر ،یعنی سنگ صبور صادق چوبک را از نظر ویژگیهای چنادآوایی و چنادزبانی
باختینی نقد و بررسی نمایند .برای نیل بدین منظور ،چندآوایی و چندزبانی باختینی و جلوههای
مختلب آن ،اعم از نقیضهپردازی ،بینامتنیت ،همآوایی اشخاص تاریخیا ادبی و ...را همراه باا
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بنیادین پاسخ داده باشیم که با تکیه بر چه شواهد و مصادیقی از رمان سنگ صبور میتوان این
رمان را واجد خصلت چندآوایی و چندزبانی و نیز جلوههای مختلب آن دانست؟
واژگان کلیدی :چوبک ،سنگ صبور ،باختین ،چندآوایی ،چندزبانی.
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مقدّمه
تحلیل متون داستانی و رمانهای فارسی بر اساس نظریة «منطق مکالمهای» باختین چندی
اساات کااه جامعااة ادباای و دانشااگاة را بااه دیاادگاه و چشااماناادازی نااو در تحلیاال متااون
فراخواندهاست« .میخائیل میخائیلویچ باختین» که به تعبیر تزوتان تاودوروف ،برجساتهتارین
اندیشاامند ،نظریااهپاارداز و زبااانشااناس شااوروی در قاارن بیسااتم بااه شاامار ماایآیااد (ر.
تودوروف ،)7 :6877 ،با انتشار کتابی با عنوان مسائل هنر داستایفسکی ،نخساتینباار مفهاوم
«منطق مکالمه» را مطرح ساخت .باختین بر پایة تلقی که از مفهاوم «منطاق مکالماه» دارد ،از
میان ژانرهای مختلب ادبی ،تنها ژانر رمان را واجد منطق مکالمهای میداند .شعر ،حماساه و
تراژدی با بنیادی تکصادایی در ایان دایاره نمایگنجناد ( .)Morris�1994: 182در ایان
راستا ،چندآوایی و چندزبانی ،مفاهیم بنیادینی محسور میشاوند کاه ذیال هساتة مرکازی
مفاهیم باختینی ،یعنی مفهوم «منطق مکالمة» جای میگیرند .باختین با توجه به تعریفی که از
منطق مکالمهای دارد ،میان رمانهای تولستوی و داستایفسکی تفکیک قایل میشود .به باور
وی ،در رمانهای تولستوی ،اگرچه در ظاهر صدای شخصیتهای مختلب شنیده مایشاود،
اما در حقیقت ،صدای راوی بر فراز صدای شخصیتهای دیگار رماان قارار دارد باه تعبیار
دیگاار ،تااکآوا و فاقااد خصاالت چناادآوایی و چناادزبانی اساات .امااا در مقاباال ،عنصاار
شخصیتپردازی در رمانهای داستایفسکی به گونهای است که صدای راوی در کناار و باه
موازات صداهای مستقل دیگر شخصیتهای رمان شنیده میشود به عبارت دیگر ،چنادآوا
و واجد ویژگی چندآوایی و چندزبانی است.
صادق چوبک نامی آشنا و برجسته در حوزة ادبیاات داساتانی معاصار اسات و وی را از
بزرگتاارین داسااتاننویسااان معاصاار فارساای ،بعااد از جمااالزاده و صااادق هاادایت بااه شاامار
میآورند .رمانها و داستانهایی که از او به یادگار مانادهاناد ،نشاان خااص او را باه هماراه
خود دارند ،به گوناهای کاه باا سابک و زباان ویاژهای کاه یافتاهاناد ،باه ساهولت از دیگار
نویسندگان مطرح معاصر متمایز میگردند .سبک و زبانی که تنها به رمانها و داستانهایش
محدود شد و پس از او ،میرا بران و پیروانی پیدا نکرد .از آثار او میتاوان باه کتاارهاای
خیمهشب بازی با  66داستان ،انتری که لوطیاش مرده باود باا  8داساتان و یاک نمایشانامه،
روز اول قبر با  6داستان و یک نمایشنامه ،چراغ آخر با  3داستان و یاک شاعر و رماانهاای
تنگسیر و سنگ صبور اشاره کرد.
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به طور کلی ،داستانهای چوبک را به دو دوره تقسیم کردهاند .دورة نخست مرباوط باه
مجموعههای خیمهشببازی ( )6883و انتری که لوطیش مارده باود ( )6883اسات .در ایان

دوره ،به عوامل اجتماعی کمتر تکیه دارد .دورة دوم ،رمانهای تنگسیر ( ،)6833چراغ آخر
( )6833و سنگ صبور ( )6839را در بر میگیرد .در این دوره ،بیشتر از گذشاته باه عوامال
اجتماعی نظر کردهاست (ر.

تسلیمی .)33 :6838 ،اما پرسش اصلی که این نوشتار دنبال

می کند ،این است که آیا از میان آثار داستانی صاادق چوباک ،سانگ صابور ایان ظرفیات
بالقوه را دارد که با تلقی باختینی از چندآوایی و چندزبانی و جلوههای مختلاب چنادآوایی
و چندزبانی تحلیل و بررسی گردد! در پاسخ به این پرسش ،نگارندگان این مقاله بر آنند تاا
با اتخاذ رویکردی توصیفیا تحلیلی ،رمان سنگ صبور صادق چوباک را بار اسااس مؤلفاة
چناادآوایی و چناادزبانی باااختین و جلااوههااای مختلااب آن نقااد و بررساای نماینااد .شایسااتة
یادآوری است که تاکنون هیچ کتار یا مقالهای به موضوع تحلیل رمان سنگ صبور صادق
چوبک بر اساس مؤلفة چندآوایی و چندزبانی باختینی نپرداختهاست.

1ـ چندآوایی و چندزبانی و جلوههای آن در رمان سنگ صبور
در الگاوی اندیشااگی باااختین« ،منطااق مکالمااه» اصاطالح کلیاادی و جااوهری بااه شاامار
میآید .باختین برای اینکه بتواند آفتار درخشاانی چاون «منطاق مکالماه» را بار فاراز ساپهر
اندیشگی خود باه تجلای و ظهاور وادارد ،مباحاث گساتردهای از اخاالق ،زیبااییشناسای و
معرفتشناسی را دستمایة اندیشة خود قرار میدهد .از یک سو ،از فرمالیسم روسی ،مباانی
هستیشناسی و پدیدارشناختی فیلسوفان آلمانی ،علوم طبیعی ،موسیقی و ...بهره میبارد و از
سوی دیگر ،مفاهیمی چون چندآوایی ( ،)Polyphonyچندزبانی ( ،)Heteroglossiaظرف
مکاااانی و زمااااانی ( ،)Chronotopeباااین ا ذهانیاااات ( ،)Intersubjectivityکارناااااوال
( ،)Carnivalخنده ،فلسفة کنش و ...را به خدمت میگیرد.
باختین برخالف ساختارگرایانی چون سوسور ،تعریفی متفاوت از زباان ارائاه مایدهاد.
وی ،برخالف سوسور که به جنبة انتزاعی و النگ ( )Longueتوجه داشت ،بر جنباة گفتاار
و پارول ( )Paroleتأکید دارد .از این رو ،برخالف سوسور که زبان را درون یک نظام بسته
میبیند ،باختین به چنین چیزی اعتقاد نادارد .باه بااور وی ،مطالعاة زباان در حاوزة ارتبااطی
دوسویه و مکالمهای شکل میگیرد .در واقع ،هر گفتااری ،پاساخی باه گفتاار دیگار اسات.
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بنابراین ،زبان نزد باختین ،مقولاهای خن ای نیسات ،بلکاه پدیادهای ایادئولوژیک باا مااهیتی
اجتماعی است« .در نظر وی ،زباان باا نیاتهاای بایشامار و متنااقض و کاربردهاای گاروه
اجتماعی ا ایدئولوژیکی قابل تصور ،به طور اجتماعی شکل گرفتهاست» (مکاریک:6839 ،
 .)876جالب است که با هماین نگاره ،پیوناد وثیقای میاان ادبیاتِ ادبیاات و اجتمااع برقارار
میکند که به یکی از تمایزهای وی با فرمالیستها تعبیر میشود (ر .پاینده.)6 :6878 ،

1ـ )2چندصدایی و چندزبانی در رمان سنگ صبور
نقطة آغازین مباحث بااختین در بررسای ساوژة رماانی ،دقیقا اا ذیال مفهاوم چندصادایی
تعریب و تبیین میشود جایی که سوژه پیوسته از طرف من برای دیگران تکههای ماوزونی
دریافاات ماایکنااد کااه مرتااب در حااال تغییرنااد (« .)Bakhtin, 1984: 194چناادآوایی یااا
پُلیفونی» اصاطالحی اسات کاه بااختین آن را از موسایقی وام گرفتاهاسات و جازء مفهاوم
مرکزی و اصلی نظریاة مکالماة بااختین محساور مایشاود .ایان واژه «ترکیبای از پولاوس
( )Polusیونانی به معنای متعدد و فنما ( )Phenomaباه معنای آهناگ صداسات» (قباادی و
دیگران .)79 :6836 ،باختین «در مسایل بوطیقای داستایفسکی ادعا مایکناد کاه رماانهاای
داستایفسکی چیزی نو و بیسابقه را به نمایش مایگذارناد و بارای توصایب ایان ویژگای،
اصطالحم «رمان چندآوا» را میسازد» (مکاریک .)689 :6839 ،از نظر وی ،ژانر رماان ،بایش
از سااایر گونااههااای ادباای ،ویژگاای گفتگومناادی اساات .از میااان رماااننویسااان ،رمااانهااای
داستایفسکی را با بیشترین قابلیت گفتگومنادی و چندصادایی مایداناد و معتقاد اسات کاه
شخصیتهای رمانهای داستایفسکی ،هار یاک صاداها و جهاانبینایهاای مساتقل خاود را
دارند:
«از دیدگاه باختین ،این ویژگی چندصادایی کاه داستایفساکی بنیاان ماینهاد،
موجب شکست حرکت تکصادایی در ادبیاات اروپاایی مایشاود .داستایفساکی
برای ساختن یک دنیای ادبی چندصدایی شیوة دیگری جز نزدیک کردن رمان باه
زندگی عادی و روزمره نداشته است زیرا این زندگی واقعی و اجتماعی است که
دارای چندصدایی واقعی و اصیل میباشد» (نامور مطلق.)388 :6837 ،

تلقی باختین از چندآوایی این است که نویسانده یاا راوی در کناار دیگار شخصایتهاا
می تواند آزادانه عقاید خاود را اباراز کناد ،اماا حاق نادارد آوا و عقیادة خاود را بار دیگار
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شخصیتها تحمیل نماید .در این نگاره ،راوی و دیگار شخصایتهاای حاضار در رماان یاا
داستان ،هر یک جایگاه مخصوص خاود را دارناد .شخصایتهاا متفاوتناد و زباان متفااوت
دارند و دیدگاهشان متفاوت است .بر این اسااس ،بااختین میاان اثار چنادآوا و اثار تاکآوا
تفاوت و تمایز قایل شدهاست ،بادین صاورت کاه در اثار چنادآوا ،راوی نقشای مسااوی و
موازی بازی میکند و نشان دادن تضادها و تقابلها و جنبههاای مختلاب زنادگی انساانهاا
مطرح اسست.
«چندزبانی یا هیتروگلوسیا» از دیگر مؤلفه های وضعشده به وسیلة خود باختین
است که این اصطالح ،جایگاهی برابر و یا حتی شاید بیشتر از منطق مکالمه نزد او
دارد زیرا چندزبانی شرط ضاروری و اساسای بارای مکالماه محساور مایشاود.
باختین مفهوم چندزبانی را ضمن معاانی مختلاب آن در مقالاة «گفتماان در رماان»
مطرح میسازد بدین صاورت کاه «زباان هاای گونااگونی م ال زباان گاروههاای
مختلب اجتماعی ،زبان مشاغل گوناگون ،زبان عامیانه و دیگر زبانها با هام تلفیاق
میشوند تا یک رمان شکل بگیرد» (باختین.)896 :6837 ،

به تعبیری ،میتوان گفت هر یک از این زبانها یک ژانر گفتااری محساور مایشاوند.
کاستانیو در تعریاب ایان اصاطالح آوردهاسات« :هار ژانار گفتااری ،زباانی مادون اسات و
نشاندهندة یاک گاروه ،حرفاه ،ژانار ادبای ،گارایش فرهنگای و نظاایر آن .بادین ترتیاب،
ژانرهای گفتاری میتوانند شامل گفتمانهاا ،لهجاههاا ،اصاطالحات و زباان عامیاناه باشاند»
(کاستانیو .)33 :6837 ،این ژانرهای گفتاری ،مجموعاهای از صاداهای اجتمااعی ،فاردی و
نظام ساختاری خاص خود را دارند که ناهمگون شناخته میشوند .نکتة حایز اهمیات اینکاه
چندزبانی تنها استفاده از یک گفتار به همان زبان را شامل نمیشود ،بلکه گفتار به زبانهاای
دیگر را نیز شامل میشود .باختین در کتار تخیل در ارتبااط باا دیگاری ماینویساد« :یاک
رمان بر اساس تنوع عینی گفتار اجتماعی شکل میگیرد و تداخل سیاقهای مختلب گفتاار
در متن رمان ،اثر چندواژگانی با ک رت گفتمان را پدید میآورد و خصوصیت عینای باودن
آن باعث برخورد و گفتگو مابین دیدگاهها و ایدئولوژیهای جهانی و چندنوایی صداها در
زمانی خاص میشود» (مقدادی.)888 :6868 ،
اینکه چندزبانی را به همراه چندآوای ی مطرح نماودیم ،نااظر باه ایان واقعیات اسات کاه
چندزبانی یکی از شیوههای رسیدن به چنادآوایی در رماان اسات .از ایان رو ،چنادآوایی و
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چندزبانی نسبتی توأمان و متقابل دارند .در واقع ،چندزبانی در ادامه و در راستای چندآوایی
قرار میگیرد ،بدین صورت کاه شخصایتهاا همزماان کاه صاداهای مختلفای را در رماان
منعکس میکنند ،زبانهای متفاوتی نیز دارند به بیان دیگار ،هماان طاور کاه در رماان ،هار
صدایی با صداهای دیگر در حال گفتگو و مکالمه هست ،به همین نسبت ،زبانهای مختلب
نیز با هم در حال گفتگو و مکالمه هستند.
بنابراین ،چندآوایی در رمان یعنی ،هر شخصیت آوای مستقل خود را دارد ،بدون اینکاه
صدای یکی برتر از صدای دیگری قرار بگیارد و نیاز «بارخالف تاکگاویی کاه نظاامی از
هنجارها ،نظامی از یک زبان معیار یا یک زبان رسمی است ،در چندزبانی ،زباان باه سامت
تک ر پیش میرود» (کلیگز636 :6833 ،ا .)668هر شخصیت ،زبان و ایدئولوژی خاص خود
را دارد به بیانی دیگر ،همانطور که شخصیتها میتوانند آواهای مختلفی در رماان داشاته
باشند ،زبانهای مختلب نیز میتوانند با هم در گفتگو و مکالمه باشند .این دو مؤلفه موجاب
نزدیک شدن رمان به زندگی روزمرة مردم میشود .در رماان ،واژگاان و تعبیراتای کاه هار
شخصاایت باار زبااان ماایرانااد ،متناسااب بااا دیاادگاه اجتماااعی ،فرهنگاای ،مااذهبی ،شااغلی و
ایدئولوژیک اوست و هر زبانی نشاندهندة جهان بینای آن شخصایت اسات .بااری ،اهمیات
مفهوم چندصدایی و چندزبانی تا بدانجا پیش میرود که هستة مرکزی مفاهیم باختینی یعنی
«منطق مکالمة باختینی ،مهمتر از ویژگی هاایی چاون پایاان بااز ،نامشاخص باودگی ،پاروژة
ناتمام ،با مؤلفة چندآوایی و چندزبانی است که تحقق پیدا میکند» (.)Rober�1999: 71
رمان سنگ صبور از چند شخصیت اصالی و فرعای تشاکیل شادهاسات .در ایان رماان،
«احمدآقا» معلمی است که با چند تن دیگر در یک خانه اجارهنشین است .در آن خانه ،زنی
به نام «گوهر» زندگی میکند که چهارمین زن «حااج اسامعیل» اسات و از او پساری باه ناام
«کاکلزری» دارد .کاکلزری ،بنة گوهر و حاج اسماعیل است که با خوندماغ شدنش در
حرم شاهچراغ ،نسبت حرامزادگی به او میدهند و پس از این واقعه ،حاج اسمعیل ،گاوهر و
کاکلزری و جهانسلطان (مادر گاوهر) را از خاناة خاود بیارون مایکناد و آنهاا باه خاناة
اجارهای پناه میبرند که احمدآقا در آن زندگی میکناد .گاوهر بارای گاذران زنادگی باه
صیغه روی میآورد .کاکلزری هم در خانة اجارهای ،با مااهیهاای درون حاوض سارگرم
میشود و سرانجام ،در این حوض میافتد و خفه میشود .پیرزنی به نام «جهاانسالطان» نیاز
در طویله هست که فل و یکجانشاین اسات و در ک افات غلات مایخاورد« .بلقایس» ،زنای
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آبله گون و با صورتی پر از چالهچوله است که با شوهر تریاکی و عقایم خاود در ایان خاناه
زندگی میکند و هنوز باکره ماندهاست .شخصیت دیگر این داستان« ،سایبالقلام» ،ماردی
هندی است که گوهر و چند زن و مرد دیگر را با سیانور به قتل میرساند و. ...
در ایاان داسااتان ،نُااه بااار احماادآقا ،شااش بااار کاکاالزری ،پاان بااار بلقاایس ،چهااار بااار
جهانسلطان و یک بار سیبالقلم ،به شیوة تکگویی درونی حرفهای خود را مایزنناد و
شخصیتهای فرعی دیگر این داستان ،از طریق تکگویی ایان شخصایتهاا باه ماا معرفای
میشوند .هار یاک از ایان شخصایتهاا در داساتان ،آوای مساتقل خاود را دارد و باا آوای
مخصوص خود ،جهانبینی و دیدگاه خود را به خواننده منتقل مایکناد .البتاه الزم باه ذکار
است که بگوییم عالوه بر اینکه ما از طریق تکگویی درونی با شخصیتهای داستانی آشانا
میشویم ،به واسطة «دیگری» نیز میتوانیم آن شخصیت را بشناسیم م الا ماا احمادآقا را ناه
تنهااا در تااکگااویی دروناایاش ،بلکااه از طریااق ذهاان و زبااان آدمهااای دیگاار کتااار م اال
کاکاالزری ،جهااانساالطان و بلقاایس ماایتااوانیم بشناساایم .زبااانی کااه چوبااک باارای
شخصیت هایش به کار گرفته ،در واقع ،دست ردّی به زبان دیگر آثاار زدهاسات و باه طاور
کلّی ،زبان مرسومی را که نویسندگان دیگر باهکاار گرفتاهاناد ،دچاار آشافتگی و پریشاانی
می کند و ترسی هم در دل ندارد که زبان فاحشهها را در داستان خود وارد کناد چراکاه او
معتقد است همة شخصیتها با آواها و زبانهای مخصاوص خاود ،باا نیّاات گونااگون بایاد
حرف خود را در داستان بزنند و تنها به راوی اجازة حرف زدن و دخالت ندادهاسات .راوی
نیز نقش ،جایگاه ،آوا و زبانی مساوی با دیگر شخصیتها دارد.
صدای راوی در عرض و همسو با دیگر صداها شنیده میشود و مایبینایم کاه راوی باه
تمام صداها اجازة گفتگو و اظهار نظر دربارة دیگری میدهد و هیچ صدایی ،صادای دیگار
را محکوم نمی کند .بنابراین ،هیچ صدایی مافوق صدای دیگار قارار نمایگیارد .هار کسای
سهمی در این گفتگو دارد و این سهم به طور مساوی باین شخصایتهاا تقسایم شادهاسات.
شخصیتهایی که در این داستان حضور دارند ،از طبقة فرودست جامعه محسور میشوند،
اما هر یک به تناساب شارایط سانّی ،جنسای ،جسامی ،فکاری و ...زباان مساتقل دارناد کاه
جهانبینی و تلقی آنها را از زندگی آشکار میکند .در واقع ،چوباک «آفرینشاگری اسات
که بر درد آفریدههایش صبر میکند .ستم ،تلخی و رنجی که بر سگ ،انتر ،لوطی ،ولگارد،
روشنفکر ،عامی ،زانی ،پیر ،کود و روسپی روا داشته مایشاود ،در گاورش تناگ نگااه
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میدارد و تا قیامت بازنمیپرسد .سخن هریاک را جداگاناه باازمیگویاد .از عشاق ،خشام،
بیرحمی و رن آنها میگوید .کاکلزری را نجات نمیدهد .گاوهر را آواره مایکناد»...
(تسلیمی.)66 :6838 ،
باااری ،چوبااک باارای ایاان رمااان ،حااداقل شااش لااح ،زبااان و صاادای متفاااوت انتخااار
کردهاست و هر یک با زبانی کامالا مستقل با بهکارگیری کلمات و لغات مهجاور و مطارود
به حرف زدن در این داستان پرداختهاند.

* صدای احمدآقا
احمدآقا در اتاق خود همیشه با همزاد خود که همان نادای درونای اوسات و باا «آساید
ملوچ» که یک عنکبوت است ،حرف میزند .احمدآقای بیستوپن سالة داستان ،عالوه بار
معلمی ،یک نویسنده است که همیشه در تردید است که بنویسد یا ننویساد! زباان احمادآقا
عامیانه است و نسبت به جهانسلطان ،بلقیس و کاکلزری بافرهنگتر است .اما گاهی تغییار
گفتار داده ،گفتار ادبی را نیز به کار میگیرد:
«ترا ستایش می کنیم که یکتاگوهر بحر موّاج آفرینش ماییم که ما را اندیشه و
سخن دادی تا از دیگر جانوران ممتاز شویم که بر تاو و آسامانهایات بیندیشایم
که ترا درود گوییم و بیم ترا در دل بپرورانیم و مهرت نبینایم کاه پیوساته چشامة
چشمان از ستم تو بجوشد!» (چوبک.)96 :6898 ،
***
«من باید از ازهار معطر و عندلیبان خوش نوا و فراوانی نعم الهی و ترفیه خلق و
تخذیر جلق و محاسن نماز و روزه و آدار استنجاء و قبایح استمناء و ذمائم استشها
بال ید و بالفمّ و رزائل سحق و صفرا بری آبغوره و فوائد مجاالس تناویر و پارورش
افکار و سنّت نوره و واجبی و وجور غسل ترتیبی و ارتماسی و ثوار آر تربات
و خواص شیاف چارشیرینی و تادهین رنفساس امااره و تنقیاه فارج امااره بنویسام»...
(همان.)73 :
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* صدای کاکلزری
کاکلزری ،بنة گوهر و حاج اسماعیل است .سرگرمی او در خانة اجارهای ،ماهیهاای
درون حوض است و سرانجام ،در این حوض میافتد و خفه میشود .زبان کاکلزری ،زبان
کودکانه و در جاهایی شاعرانه است مانند« :یک ،دو ،سه ،چهاار .چقاده مااهی تاو حاوض
هس .مِ ه النگوای دسّ ننم تو آفتار برق میزنن .مِ اه خاون سِا مر مارغ .همیاه ایان ماهیاا ماال
خودمه ...احمدآقا من دوس میداره .اما بلقیس هیچ دوسم نمیاداره .بلقایس نانم و جایجایم
دوس نمیداره .ازش خیلی میترسام .صُاب خیلای گشانم باود .احمادآقا ناونم داد ،خاوردم»
(همان ) 87:و «یکی بود ،یکی نبود .غیر خدا هینکه نبود .یه اساب سافید سافیدی باود کاه
موای دمبش و یالش م ه پشمک بود .چشاشم مِ ه کاسه خون بود» (همان.)668 :
زبان کاکلزری به گونهای است که در کمتر داستانی میتوان به مانناد و نظیار آن پیادا
کرد:
«چوبک با زبانی که برای کاکلزری به کار میبرد ،باه زباان مکتاور فارسای
تجاوز میکند .زبان کاکلزری زبان حرامزادهای است که تنها از عهادة چوباک،
روایتگر حرامزادگی در فرهنگ و تاریخ ایرانی برمیآید ...چوبک با مهارت تمام،
زبان کاکلزری را خلق میکند و شاهکار زبان قصههای فارسی را بایاد در هماین
جا دید و البته زبان جهانسلطان از این هم بینظیرتر میشاود .مهاارت چوباک در
خلق این زبان و چگونگی چیدن عبارت های مختلب زبانی در کنار هام ،و بیارون
آمدن این زبان از دهان یک نفر ،از آنجا ناشی مایشاود کاه او آدمهاایی را خلاق
کرده که بهخاوبی آنهاا را مای شناساد .ایان درسات کاه در قصاههاای چوباک،
فاحشهها حرف میزنند و زنهایی چون بلقیس و جهانسلطان ،اما زبان این آدمها،
کپی و رونوشت زبان ام ال این آدمها در بیرون نیست و نمیتوان در کوچه و بازار
گوش ایستاد تا این زبان را شنید و آن را فراگرفت تاا از آن در قصاه تقلیاد کارد»
(محمودی631 :6836 ،ا.)637

* صدای بلقیس
در این داستان ،بلقیس بسیار به گاوهر حساادت مایورزد .بلقایس دایام زباان باه نفارین
گوهر ،کاکلزری و جهانسلطان میگشاید و نیز به دلیل اینکه شوهرش فاقد نیروی جنسای

متنپژوهی ادبی؛ سال ،12شمارة  ،47زمستان 2931

71

است ،زبانش را در خدمت غریزه و شهوتش بهکار میگیرد و برای بیان آن ،حتّای جزئیاات
را ذکر میکند برای نمونه:
«احمدآقا بمم نیگا نمیکنه .نگاهم میکنه ،اما همیشه همة حواسش پیش گوهره...
گوهر عزیز دلشه .حاجی زنکه سربازی رو رو سِرم سه تا هاوو آوردش ...حااجی از
او سِتا زن دیگش بنش نمیشه .نذر میکنه اگه خدا بمش بنه بده ،ببردش کربال زیر
نودون طال ختنش کنه .این جندیه یهوجبی هزار تا جاادو و جنبال میکناه و وِختای
میبینه حاجی اجاقش کوره ،به هوای ای که ار حاجی رو بخوره ،میره زیار پاای
میز حسین تونتار حموم سر خونیه حاجی میخوابه و این کاکلزری رو که ایشاالو
کاکلش رو آر مردشور خونه بیفته ،ترکمون میزنه» (چوبک676 :6898 ،ا.)676

* صدای جهانسلطان
جهانسلطان ،زن افلی و یکجانشین در طویله اسات کاه حااج اساماعیل پاس از تهمات
حرامزادگی کاکلزری ،این بال را بر سِارم او آوردهاسات .محبات ماادری جهاانسالطان در
جایجای این داستان نسبت به گوهر و کاکلزری به چشم میخورد ،در حالی که بلقیس و
حاج اسماعیل را نفرین میکند .زندگی کوتاه و چند روزة این زن باعث میشاود کاه هماه
چیز از برابر دیدگان او مانند یک نوار فیلم بگذرد .به همین سبب ،زباانش ریتمای تناد پیادا
میکند:
« خدایا! چه خاکی بسرم شد .این دختر نیومدش! نمیدونم چه بسرش اومده! تاا
حاال هینوخت نشده بود که شب از خونش بیرون بخوابه .چه شده؟! کجاا رفتاه؟!
منم که پا ندارم پاشم .ای کاکلزری طفلک مِ ه مارغ سارکنده واسایه نانش پرپار
میزنه» (همان.)98 :

* صدای سیفالقلم
سیب القلم ،دکتر هندی داستان ،معروف به دکتر ساید ،وکیلای صااحب سایب و القلام
است که به تعبیر احمدآقای داستان ،لفظ قلم و با لهجة غلایظ هنادی حارف مایزناد .او در
ای ن داستان ،قاتال گاوهر ،شایخ محماود و چناد مارد و زن دیگار اسات .باه خیاال خاودش
میخواهد زمین را از لو وجود فقیرها و فاحشهها پا

کند .زبانی کاه او در ایان داساتان
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بهکار میگیرد ،رسمی است و برعکس بقیه ریتم کُند و آرامی دارد و تکگاویی او نسابت
به دیگر شخصیتها ،قوّت چندانی ندارد:
« با این یکای شاد هفتاا .ببیانم اسامش چاه باود؟ اسامش ناازی باود .قیافاهاش
هینوقت یادم نمی رود .یک لک زشات رو چشامش باود .اماا م ال کفتار چااهی
وحشی بود .همین حاال باید اسمش را تو دفتارم بنویسام کاه یاادم نارود .سالیمه و
خانم امیر و خانم ملو و خانم ساالر و خانم شوکت و گوهر» (همان.)896 :

* صدای گوهر
گوهر ،چهارمین زن حاج اسماعیل است که کاکلزری را از او دارد .گوهر ،یاک ساال
پس از به دنیا آمدن کاکلزری و قبل از رفتن به کربال به زیارت حرم شاهچراغ میرود کاه
بر اثر خوردن دست یک دهاتی به بینی کاکلزری ،خوندماغ میشود و مردم بار اثار یاک
باور خرافه فکر میکنند که کاکل زری حرامزاده است .بعد از ایان واقعاه ،حااج اساماعیل،
گوهر و کاکلزری و نیز جهانسلطان را از خانة خود بیرون میکند .گوهر زنم مرد دیگاری
میشود که او هم میمیرد .بنابراین ،این سه نفر به خانة اجارهای که احمدآقا در آن زنادگی
میکند ،پناه میبرند و بعد از آن ،گوهر با صیغهروی مخارج زندگی را تاأمین مایکناد« :از
همه جا بیخبر ،من فلک زده رو هول هولکی بندم انداختن و حموم بردن ،گربه شورم کردن
و آوردن نشوندن پای سفره عقد» (همان )13 :و « ...به من کاری نداشت .همونجاوری کاه
آخرشم زلیخای بدبخت رو ناقص کرد .من بنه بودم .اگه کتکی که باه اوناا میازد ،باه مان
میزد ،میمردم .خدا از سِرم تقصیراتم بگذره که حاجی برای خاطر من یه روز اینقاده زلیخاا
رو زد که ناقص شد .خدا خودش میدونه که من تقصیر نداشتم( »...همان.)11 :
از آننه در باال آمد ،میتوان گفت از ویژگیهای ممتاز و متمایز سنگ صبور نسبت باه
سایر داستانها و رمانها ،در زبان خاصی است که چوبک بهکار میگیرد .در واقع ،چوباک
زبان شخصیتهای داساتانیاش را خلاق کاردهاسات و هایچ تقلیادی در کاار نیسات .حتای
زبانشان با توجه به موقعیتی خاص تغییر میکند .شخصیتهای داستان سنگ صبور ،به شایوة
تکگویی درونی به توضیح خود میپردازند به عبارتی دیگر:
«در سنگ صبور ،با راوی واحد روبهرو نیستیم ،بلکه به همانگونه که آدمهای
دیگر داستان از دید احمدآقا روایت میشوند ،آنها نیز در روایت احمدآقا ساهیم
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هستند .مهمترین شگرد سنگ صبور در همین سطوح منشوری اشخاص اسات کاه
هر بُعدی را دیگری شکل میدهد .اگر سنگ صبور تنها از دیاد احمادآقا روایات
میشد ،با ساختاری چنین متفاوت روبهرو نبودیم» (محمودی.)613 :6836 ،

به طور کلی ،میتوان گفت که همة شخصیتهای داستان با وجود لحانهاای متفااوت،
زبان عامیانه را بهکار گرفتهاند و تنها زبان سیبالقلم رسمی و تا حدی ادبی است.

تکملة چندصدایی و چندزبانی در رمان سنگ صبور
چنانکه گفتیم ،چندزبانی تنها شامل استفاده از یک گفتار به همان زبان نمایشاود ،بلکاه
گفتار به زبانهای دیگر را نیز شامل میشود .چوبک نیز در رماان سانگ صابور ،عاالوه بار
استفاده از زبان فارسی ،زبانهای دیگری نظیر انگلیسی و عربی را نیاز باه کاار گرفتاهاسات
م الا در دو قسمت از ایان داساتان ،دو واژة «کاناپاه» و «امبسایل» را کاه باه گفتاة خاود وی،
فرنگی است میآورد« :تو زیر بید ،روی کاناپهای خوابیده بودی (تو میدانی که من به کاار
بردن لغات فرنگی را جایز می دانم .اگر بنویسم تخت یا سریر یاا نیمکات لاوس مایشاود)»
(چوبک .)36 :6898 ،یا:
«وقتی فکر می کنم تو برای شوهر امبسیلت (عزیزم چنانکه گفتم ،مان بایپاروا
لغات فرنگی را بهکار میبرم .امبسیل بهتر از نادان و احمق است! تاوهین مایشاود.
اما امبسیل شکیل است ،بامزه است ،متعیّنانه است .شکل توهین را نداره و در ایان،
نکتااة لطفاای اساات کااه ماایداناام تااو عزیااز آن را بااهخااوبی در ماایکناای و ماارا
میبخشی)» (همان.)38 :

همننین ،بارها از زبان عربی در کنار زبان فارسی اساتفاده کاردهاسات« :اُساتر ذهباک و
ذهابک و مذهبک» (همان .)638 :یا« :أساتغفر اس ربّای و أتاور الیاه» (هماان( )863 :بارای
رعایاات جانااب اختصااار ،ر.
صبور).

صاافحات  883 ،668 ،666 ،638و  888از رمااان ساانگ

1

2ـ )2پارودی (نقیضه)

با توجه به گستردگی مفهوم نقیضه ،تعریبهای متعاددی از آن ارائاه دادهاناد از جملاة
آنها میتوان به تعریب مهدی اخوان ثالث در کتار نقیضه و نقیضهسازان اشااره کارد کاه
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عبارت از به صورت هزلآمیز درآوردن یک اثر ادبی جادّی و هار ناوع تقلیاد هازلآمیاز و
نیشدار نیز شامل آن میشود (ر .اخوان ثالث .)66 :6873 ،همننین ،شفیعی کادکنی در
کتار قلندریه در تاریخ ،در تعریب نقیضه مینویسد:
«در فرهنگ ملل جهاان ،همیشاه ناوعی از ادبیاات وجاود داشاتهاسات کاه در
زبانهای فرنگی به آن  Parodyمیگویند و قدمای ایرانی آن را نقیضه میخواندند
و نقیضه آن است که قالب یا سبک یک متن پیشین را در جهت خالف آن بهکاار
گیریم که غالباا تبدیل اسلور جدّ است به هزل و شوخی» (شفیعی کدکنی:6837 ،
.)386

از منظر باختین« ،هر تقلید تمسخرآمیز ،یک پیوند مکالماهای هدفمناد اسات کاه درآن،
زبانها و سبکها به تنویر متقابل و پویا میپردازند» (بااختین .)686 :6866 ،همنناین ،طباق
نظر وی ،نقیضه ،تقلید از سبکی خاص است که نویسنده سبکی را بهکار میگیرد و اهادافی
را بر آن اعمال می کند که با هدف اصلی سبک مخالب است و با آن همخوانی نادارد« .باه
نظر باختین ،تقلید هزل آمیز ،سو یا گرایش ارزیابانة اثر اصلی را وارون میکند» (مک هیل،
 )18 :6868به بیان دیگر ،نقیضهپرداز «به این سخن [دیگری] که تاکنون جهتگیری خاود
را داشتهاست و اکنون نیز سعی در حفظ آن دارد ،جهتگیری معناشناختی جدیدی ببخشاد
ال بایاد باه م اباة ساخن
و سمت و سوی جدیدی را بار آن غالاب کناد .چناین ساخنی اصاو ا
نویسنده دریافت شود .در این حالت ،سخن واحد دو جهاتگیاری معناشاناختی و دو آوا را
در خود جمع میکند» (تودروف669 :6877 ،ا.)661
بنابراین ،پارودی موجبات تغییر زبان را فراهم می آورد به این صورت که نویسنده ،طنز
و جد را در کنار هم مینشاند و با این کار ،نقیضهگو نیت و هادف خاود را جاایگزین نیات
اثاار جاادی ماایکنااد .آن تغییاارات ماایتوانااد از نگاااه باااختینی در مااتن اصاالی و در ساابک،
درونمایه ،تفکرا ت و بینش اجتماعی اثر و یا حتّای الفاا صاورت پاذیرد کاه نویساندة اثار
جدّی بهکار میگیرد .اینجاست که پارودی باعث خلق یک اثرم دو یا چند صادا مایگاردد:
«نقیضه (قطع نظر از سبکپردازی) تلویحاا ناقض و ویارانکننادة ایادئولوژی مرساوم اسات،
هرچند که ماهیت این ویرانسازی ممکن است برای ناظر بایتجرباه ا نااظری کاه آگااهی
کافی نسبت به بستر و بافت این ویرانسازی ندارداا کاامالا مابهم باشاد» (مکاریاک:6839 ،
.)383
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در رمان سنگ صبور  ،زمانی که احمدآقا باا همازادش بار سِا مر نوشاتن و ننوشاتن بحاث
میکند ،احمدآقا معتقد است که نمیتواند هر چیزی را روی کاغاذ بیااورد ،بلکاه باه گفتاة
خود وی ،همه چیز باید در پرده و لفافه باشد ،همزادش به نقیضه میگوید:
«اگر خدای نکرده از جادة عفاف و اخالق خارج شدی ،یاک دساتگاه تصافیة
اخالق کوچک جیبی با کتار خودت بارای خواننادة محتارم بفرسات تاا پاس از
مطالعة آثار مستهجن و رکیک تو ،توش اُق بزنه و اخالق خودش را تو آن دستگاه
باال بیاورد و پس از تصفیة دوباره ،آن را هورت بکشاد تاا اخالقاش فاساد نشاود»
(چوبک.)73 :6898 ،

احمدآقا در جایی از رمان معرکهای راه میاندازد و در آن از شیخ صنعان انتقاد میکند:
«این دیگه شیخ صنعونه با دختر ارمنی! ریششو تماشا کن! قرمساق با این پن مِن ریاش دیان
و آخرت رو ول کرده ،رفته دنبال دختر ترسا! ایمونشو باه شایطون فروختاه باه یاک غااز ،و
واسیه خاطر دختر ارمنی سنگ نیم مِنرم قورت داده» (همان689 :ا.)681
احمدآقا در یکی از تکگوییهای خود از کار شیخ محمود در به دام اناداختن افارادی
که از شهری دیگر به زیارت شاهچراغ مایآیناد و گاوهر را بارای صایغه باه آنهاا پیشانهاد
میدهد ،انتقاد میکند و از زبان او میگوید:
«خانه خور و راحت و نزدیک بحرم با تمام وسایل ،از هر جهت آماده اسات.
قیمتش هم برای زوّار حضرت نازل اسات .مُتعاة شارعیة حاالل و طیاب و طااهر و
جوانسال دست به نقد هم حاضر است و یا احیاناا خادمة وجیهه که از لحا حلیّات
خطبه هم میشود ،بدست میآید» (همان.)638 :

در ادامه نیز احمدآقا با بحث و جدل با شیخ محمود ،او را سرزنش و مالمت مایکناد و
به باد تمسخر و استهزا میگیرد که چرا گوهر را با صایغه خوانادن و باه تعبیار خاود وی ،باا
چند تا جملة عربی حاللش مایکناد؟ «ایان باار دیگاه بارای کای باه قاول خاودت حاللاش
س خاودت
کردی؟» (همان « )639 :این چه معنای داره کاه تاو ایان زن بادبخت رو مایاة د ّ
کردی و مِ ه آفتابه خال رو دار او رو به این و اون کرایه میدی و با چناد تاا جملاة عربای باه
اصطالح خودت حاللش میکنی؟» (همان« )637:خُب این چه فرقی داره با کاری کاه اون
مردی میکنه که میره محله مُردسون میگه بی بی ما همش یه قارون داریام ،اگاه میشاه بیاایم
تو؟» (همان .)633:شیخ محمود نیز با پاسخهایی چون «خداوند فرموده زن برای تمتّع اسات
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م ل گوسفندی که سر میبری ،گوشتش را مایخاوری ،زن هام بارای تمتّاع اسات» (هماان:
 .)633پاسخهایی از این دست که کار خود را توجیه میکند .برای رعایت اختصاار از ذکار
آنها پرهیز میکنیم و خوانندگان محترم را به صفحات  637و  668کتار ارجاع میدهیم.
همننااین ،احماادآقا در انتهااای داسااتان نیااز طایّ بحااث و گفتگااویی بااا گااوهر باااز هاام
بیاعتقادی خود را نسبت به صیغه و عقد به شیوة طنزآمیز و هازلآمیاز بیاان مایکناد« :اگاه
خوشت بیاد ،خودش به صد تا عقد میارزه .حاال کاه چیازی نشاده .اگاه مایخاوای خاودم
عقدت میکنم! من بلدم :انکحت و زوّجتُ ،یه دسّ رخت و تاو مطبخات و بااالی تخات و
دو بدبخت و ...مگه صفحهش رو نشنفتی؟» (همان.)863 :
در جایی دیگر که احمدآقا به صیغه خواندن شیخ محمود خرده میگیرد ،شایخ محماود
نیز در جوابش بیتی را نقیضه میسازد« :چراغی را که ایزد برفروزد * هرآن کس پُب کناد،
ریشش بسوزد» (همان.)633 :

4ـ )2بینامتنیت
بینامتنیت بیش از دیگاران وامادار بااختین اسات و ریشاه در مکالماهبااوری او دارد .اماا
اصطالح بینامتنیت برای نخستینبار در فرانسه و در اواخر دهة شصت در آثار ژولیا کریساتوا
مطرح شد .وی ایان اصاطالح را از روی آثاار بااختین در بحاث پیراماون منطاق مکالماة او
برگرفته است .در واقع ،کریستوا نه تنها واضع این اصطالح بوده ،بلکه با معرفی این اصطالح
به معرفی این چهرة بزر نظریه پرداز روس پرداختهاست .بنا به گفتة گراهام آلن در کتار
بینامتنیت« ،این امکان نیز هست که از نظریهپارداز ادبای روس ،میخائیال بااختین ،باه عناوان
بنیانگذارم اگر نه اصطالح بینامتنیت ،دستکم نگرش خاصی به زباان یااد کنایم کاه یااریگر
دیگر نظریات ساخته و پرداخته در بار بینامتنیت بودهاست» (آلن.)83 :6839 ،
تزوتان تودوروف در کتار منطق گفتگویی میخائیل باختین مینویسد:
«در ابتدایی ترین سطح ،هر رابطة بین دو گفتار و تمام این رواباط در مجماوع،
بینامتنی هستند [و به نقل از باختین میافزاید ]:این مناسبات [میان سخن غیر و سخن
من] همانند مناسبات موجود در آننه در گفتگو رد و بدل میشاود ،هساتند (البتاه
نباید با آن یکی پنداشته شوند)» (تودوروف.)19 :6877 ،
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بنابراین ،بینامتنیت بر این اندیشه استوار است که هیچ متنی آزاد و مستقل نیست ،بلکه باا
متون پیش و یا پس از خود در ارتباط است و پیوندی تنگاتنگ با آنها دارد و در حقیقات،
هر متن با متون مختلب در حال مکالمه است .به دلیل دلبستگی باختین به ژانار رماان ،آن را
دارای بیشترین جنبة بینامتنی میدانست و برعکس ،بینامتنیت را در شعر قبول نداشت« :شاعر،
اشراقی است نار که بیمیانجی اسات .شاعر ،حادثاهای اسات یکّاه و تکرارناشادنی کسای
پیشتر تجربهاش نکردهاست و پس از بیان نیز دیگر تکرار نخواهد شاد» (تاودوروف:6877 ،
.)19
از نظر باختین ،به دلیل مکالمهای بودن رمان ،این امکان وجاود دارد کاه از تماام اناواع،
خواه ادبی یا غیرادبی ،در باافتش اساتفاده شاود و ایان باه معناای اساتفاده از تماام اناواع در
ساختار و بافت رمان است .بینامتنیت که حاصل گفتگو میان متون مختلب است ،این امکاان
را یافت که اشکال مختلب سخن را به تعامل با هم فرابخواند .در حقیقت ،میتوان بیان کرد
که بینارسانهای ،بینافرهنگی ،بیناژانری و بیناهنری مجموعة رشتههای مطالعاتی هستند کاه باا
بینامتنیت مورد نظر باختین در تعامل و ارتباط هستند « :باا افازوده شادن بیناا باه متنیات ،ماتن
دیگر به صورت منفرد و مجزا مورد بررسی قرار نمیگیرد ،بلکه در پرتو ارتباط با ماتنهاای
دیگر به آن توجه میشود زیرا در نظریة بینامتنیات بارخالف نظریاة متنیات معناا در خاالل
روابط بینامتنی تولید میشود» (نامور مطلق و کنگرانی.)77 :6833 ،
به طور کلی ،یکی از ویژگیهای رمان های چوبک ،استفادة آگاهانه از عناصر بیناامتنی
درمتن آثارش هسات (ر .پایناده87 :6868 ،اا .)13چنانکاه در رماان سانگ صابور نیاز
عناصر بینامتنی ،اعم از ادبی یا غیرادبی امکان ظهور و حضور ماییابناد کاه ماا در اداماه باه
پارهای از آنها اشاره میکنیم:
رمان سنگ صبوربا کلنجار رفتن احمدآقا با همزادش یا همان نادای درونایاش شاروع
میشود که چوبک آن را مطابق فصل اول بوف کور صادق هدایت نوشتهاسات .سرنوشات
کاکلزری نیز رابطهای بینامتنی با قصة عامیانة بلبل سرگشته دارد .در این قصه ،پسار جاوانی
با مکر و حیلة نامادریاش به دست پدرش کشته میشود ،اما خواهرش با فاداکاری خاود او
را به شکل بلبل زنده میکند و پسر جوان پس از زنده شادن ،از آنهاا انتقاام مایگیارد .در
یکی از تکگوییهای کاکلزری آمدهاست:
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« بلبل سرگشته منم .کوه و کمر گشته منم .بوای ظالم مان رو کشاته ،زن باوای
بدجنس گوشتم رو خورده و خواهر مهربون استخونام رو با مب آر گالر شُساه
و زیر درخت گل خا کرده .منم شدم یه بلبل ،پریدم رو درخت .اما من خاواهر
ندارم .کاکا هم ندارم .من تهنام .تهنای تهنا .یهئه» (چوبک.)37 :6898 ،

همانگونه که از تکگویی کاکلزری برمیآید ،کاکلزری به مانند پسر جوان در بلبل
سرگشته ،به سبب مکر و حیلة نامادریاش ،زلیخا و ظلام و ساتم پادرش ،حااج اسامعیل ،از
خانة پدریاش طرد میشود و در پایان ،بر اثر تنهایی در حوض آر میافتد و خفه میشود،
با این تفاوت که کاکلزری ،آن خواهر مهربان و فداکار قصة بلبل سرگشته را ندارد کاه او
را نجات دهد.
در تکگویی احمدآقا ،یکی از داستانهاای شااهنامه کاه جناگ میاان اعارار و ایاران
است ،به طور کامل آمده که لشکر اعرار با فرماندهی عمر سعد و لشکر ایران با فرمانادهی
رستم به جنگ هم رفتهاند و در پایان ،با شکست ایران این جنگ به پایان میرسد:
«عمااار ساااعد وقااااص را باااا ساااپاه
چااو آگاااه شااد زان سااخن یزگاارد
بفرمااااود تااااا پااااور هرماااازد راه

فرسااتاد تااا جنااگ جویااد زم شاااه
زم هاار سااو سااپاه اناادر آورد گاارد
بپیمایااااد و برکشااااد بااااا سااااپاه

کااه رسااتم بُ ادش نااام و بیاادار بااود
ساااتارهشااامر باااود و بسااایارهوش

خردمنااد و گُاارد و جهاناادار بااود
به گفتارش موبد نهاده دو گوش»...
(همان.)66 :

عالوه بر این ،چوبک از شعر شاعرانی چون سعدی ،حافظ ،نظامی ،ناصرخسرو و شااطر
عباس صبوحی در جایجای سنگ صبور استفاده کردهاست و در واقع ،آنها را باه داساتان
خود پیوند زدهاست .بدین ترتیب ،چوبک خواسته است تا خوانناده باه کشاب ارتبااط ایان
متون با متن خود بپردازد م الا:
حافظ شیرازی:
«چون طهارت نربُوِد کعبه و بتخاناه یکای اسات
نربُااود خیاار در آن خانااه کااه عصاامت نربُااود»
(همان.)38 :
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سعدی« :ملخ بوستان خورد و مردم ملخ» (همان.)689 :
نظامی گنجوی:
«فاادا کاارده چنااین فرهاااد مسااکین

زم بهاار جااان شاایرین ،جااان شاایرین»
(همان.)687 :

ناصرخسرو:
«ناصرم خسرو باه راهای مای گذشات،
دیااااد قبرسااااتان و مباااارز روبااااهرو

مست و الیعقل ،نه چاون میخوارگاان
بانااگ باارزد هااان کااه ای نظارگااان

نعمااات دنیاااا و نعماااتخاااواره باااین

اینسش نعمت ،آنسش نعماتخوارگاان»
(همان.)888 :

صبوحی:
«ترن غبغب آن یوسب عزیز چو دیدم

چنان شدم که به جای ترن  ،دست بریدم»
(همان.)681 :

5ـ )2همآوایی اشخاص تاریخیـ ادبی
یکی از نمودهاای چنادآوایی ،شخصایتهاا و رویادادهای اشااره شاده در ماتن اسات.
چنانچه فرهاد ساسانی در مقالة تأثیر روابط بینامتنی در خوانش متن مینویسد« :اشاره به آن
فرد ،مکان یا رخداد باعث میشاود داناش دایر ﺓالمعاارفی خوانناده در خاوانش ماتن فعاال
گردد .به این ترتیب ،به نظر میرسد نداشتن چنین اطالعاتی یا کمتر بودن این اطالعات نازد
خوانندگان مختلب منجر به خوانشهای متفاوت شود» (ساسانی.)96 :6833 ،
نویسنده با بهکارگیری اشخاص تاریخی در اثر خود ،قصاد دارد کاه یاک اثار چنادآوا
خلق کند:
«هر شخصیتی هنگامی که از متن قدیمیتر وارد متن جدید میشود ،باه دنباال
خود ،اشاراتی بینامتنی به آن متن و وقایع تاریخی ،اجتماعی و مذهبی متعلق باه آن
متن دارد .بنابراین ،اشخاص متن قدیمیتر بار گفتگو را با اشخاص متن جدید باز
کرده ،به تعامل با هم می پردازند .البتاه تعااملی کاه از جانس بینامتنیات مایباشاد»
(بهرامیان و دیگران.)88 :6868 ،
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ماهیت چندآوایی رمان سنگ صبور ،این امکان را برای چوبک فراهم ساختهاسات کاه
عالوه بر شخصیتهایی که خود وی آنها را خلق میکند ،اشخاص تاریخی نیز وارد رماان
شوند و صدای آنها در گسترة آن طنینانداز شود .در حقیقات ،کااری کاه چوباک انجاام
ماایدهااد ،ایاان اساات کااه بااه اشااخاص تاااریخی کااه از دل تاااریخ برآماادهانااد ،در کنااار
شخصیتهای اصلی و فرعی رمان قرار بگیرند و اجازة حرف زدن داشته باشند.
* انوشیروان« :این چه ریختی است که شرفیار شدهای؟ پس چرا جبة وزارتات را تنات
نکردهای؟ گرز صدارتت کجاست؟» (چوبک.)683 :6898 ،
* بوذرجمهر« :قربان! همین حاال که داشتم شارفیار مایشادم ،دزدان تاو کوچاه لخاتم
کردند و گرز و جبهام را بردند .البته این هم از مواهب سحرخیزی است زیارا معلاوم اسات
که دزدان از من سحرخیزتر ،و در نتیجه ،کامرواتر بودهاند» (همان.)686 :
* زلیخا ...« :این زلیخا زن عزیز مصره .تو مجلس نشسه با ندیمههااش .اون مارد ناورانی
که دِمم در وایساده ،خود حضرت یوسفه .ندیمههای زلیخای پتیاره هر یکی یه دونه تارن تاو
دسّشون گرفتن ،میخوان پوسّ بگیرن ،اما از حُسن خداداد حضرت یوساب حیارون شادن و
عوض ترن  ،دسّاشونو بریدن( »...همان.)681 :
* فرهاد و شیرین و خسروپرویز ...« :فرهاد کوهکن رو تماشا کن که چه جوری داره تو
خون خودش غلت میخوره .اونی که انگشتبمدِندون حیرون مونده ،هماون شایرین ،محبوباه
خسروپرویزه که فرهاد بدبخت هم دل در گرو عشقش داده( »...همان.)681 :
* یعقوب لیث« :با اینگونه سرشکساتگیهاا میخاواهی بعاد از مان ایاران را اداره کنای؟»
(همان.)883 :
* عمرولیث« :ما وجود ترا الزم داریم .اگر تو بیمار باشی ،ماا نمایتاوانیم بغاداد را فاتح
کنیم» (همان).

نتیجهگیری
در این پژوهش ،با تکیه بر مفهوم چندآوایی و چندزبانی و نیز جلوههای مختلب آنهاا،
به تحلیل رمان سنگ صبور صادق چوبک پرداختیم .همانگونه کاه نشاان دادیام ،پیرناگ،
درونمایه و ساختار رمان سنگ صبور به گونهای تدوین یافتهاست که شخصیتهاای اصالی
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آن با شش لحن و زبان مستقل ،و با صداها و اندیشههاای مختلاب باه گوناهای متنااظر و باه
موازات هم در رمان حضاور دارناد .از ایان رو ،صادای راوی ،صادای مسالط و حااکم بار
داستان نیست .آننه سبب شده تا سنگ صبور به عنوان شاهکار رمان معاصر فارسی شاناخته
شود و آن را از سایر آثار پیشین ممتاز و متمایز سازد ،بیش از هر چیز ،در گرو بهکاارگیری
چوبک از «زبان عامیانه» و به عبارتی« ،زبان کوچه و بازار» است .بنابراین ،امتیاز چوباک در

خلق و بهکارگیری زبان جدیدی است که برساختة خاود اوسات .آدمهاای داساتانی سانگ
صبور ،به شیوة تک گویی درونی و بدون دخالت راوی خود را به خواننده معرفی میکنناد.
عالوه بر آن ،از طریق دیگری و روایات هاایی کاه هار شخصایت از شخصایت دیگار ارائاه
میدهد ،نسبت به شخصیتهای داستانی سانگ صابور شاناخت پیادا مایکنایم .زباانی کاه
چوبک برای شخصیتهایش به جز سیبالقلم به کار گرفته ،زبان عامیانه است .هار یاک از
شخصیتها با زبان مختص خود در رمان حضور دارند .چوبک با بهکاارگیری متاون پیشاین
در اثر خود ،امکان گفتگو را میان متن خود با متنهای گذشته برقرار کردهاسات .همنناین،
با اساتفاده از مصاادیق کارنااوالی و باهکاارگیری چاشانی طناز و نقیضاه در سانگ صابور،
رویکردی انتقادی از اوضاع جامعة آن روز ایران دارد به عبارتی ،چوبک آننه که رنگ و
بوی انتقاد با خود به هماراه دارد ،در پارده و لفافاة طناز بیاان مایکناد .باه هماین دلیال ،در
جایجای سنگ صبور ،ردّ پای طنز بسیار به چشم میخاورد .در واقاع ،چوباک باا برجساته
کردن طبقات فرودسات جامعاه در رماان سانگ صابور و تأکیاد بار مصاادیق کارنااوالی و
گروتسکیم تن و تنانگی همنون خوردن ،خوابیادن ،خوشاگذرانی ،رابطاة جنسای و باه بااد
سخره و استهزا گرفتن تابوهای مذهبی و باورهای عرف ،همه چیاز را واروناه مایکناد و باا
توجه به قشرهای فرودست جامعه ،به عنوان شخصایتهاای اصالی رماان ،در حقیقات میاان
طبقات اجتماعی باالدست و پاییندست جابهجایی صورت میدهد .او با این کاار ،در برابار
صدای حاکم و رسمی ،امکان بازتار صداهای طبقات فرودست جامعه را فراهم میآورد و
در مقابل شرع ،عرف و قانون حاکم ،سازی مخالب کو مایکناد .عاالوه بار ایان ،تناوع
گونههای مختلب گفتاری ،تعامل زبان فارسای باا زباان انگلیسای و عربای ،نقیضاهپاردازی،
حی یّت بینامتنی متن با متون پیشین و استفاده از شعر شاعرانی چون فردوسی ،نظامی ،ساعدی
و حافظ ،هم آوایی اشخاص تاریخی مانند انوشیروان ،بوذرجمهر ،یعقور لیاث ،عمرولیاث،
زلیخا ،فرهااد درکناار دیگار شخصایت هاایی اصالی کاه در رماان حاضار هساتند ،موجاب
شدهاست تا صادق چوبک متنی پیش روی مخاطب قارار دهاد کاه باه جاای تاکآوایای و
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خداوندگاری راوی ،از اعتباری چندآوایی و چنادزبانی برخاوردار باشاد و ساهم صاداهای
مختلب و متعدد ادا گردد.

پینوشت:
6ا از آنجا که زبان نوشاتاری چوباک ،عاادت وعارف زباانی ماألوف را مایشاکند ،از
پرداختن به نسبت میان نقیضه و پارودی در رمان سنگ صبور صرفنظر کردیم.
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