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1- مقدمه
سنگ صبور از جمله رمان های ماندگار در ادبیات داستانی ایران است. نحوه ی نگارش 
و سبکی را که چوبک در این اثر مورد استفاده قرار داده است یکی از مشکل ترین ساخت 
های ادبی است. »حداقل شش نوع زبان و لحن برای این داستان ساخته شده؛ به عالوه در 
استخدام لغات و تصاویر، اصطالحات خاص زمان در نظر گرفته شده یعنی هیچ لغت و تعبیر 

ساخت سال های بعد درآن راه ندارد« )سپانلو، 1374: 172(.
این رمان از 26 قسمت تشکیل شده است که هربخش شامل تک گویی درونی شخصیت 
هاست. »حدیث نفس احمد آقا بیشترین قسمت از روایت داستان را در بردارد و بقیه ی 
رمان را کاکل زری، بلقیس، جهان سلطان و سیف القلم روایت می کنند« )میر عابدینی، 

.)533 :1380
از  سنگ صبور به واسطه ی حضور صدای دیگری  آثار صادق چوبک، رمان  از میان 
سایر داستان هایش متمایز شده است. این صدای دیگری در این رمان به دو قسمت تقسیم 
می شود. قسمت اول مربوط می شود به جدل باختین که همان صدای نویسنده است که 
در شک و تردید است و قسم دوم به عنوان عنصر جدال در داستان است باختین یکی از 

منتقدان روسی است که به قسم اول، صدای دیگری توجه می کند.
در این مقاله به جوانبی پرداخته ایم که پیشتر به آن توجه نشده است یعنی بررسی رمان 
سنگ صبور بر طبق نظریه ی جدل باختینی. تاکنون پژوهشی که به این رویکرد دراین 
رمان پرداخته باشد، نوشته نشده است. بنابراین شاید یکی از مناسب ترین رهیافت ها برای 

بررسی این داستان، رویکردی باشد که بر اندیشه و نظریات باختین تمرکز دارد.
پیش از آن که به بررسی مؤلفه های جدل و جدال و ارتباط آن ها با رمان بپردازیم به 

شرح کوتاهی از خالصۀ داستان و نکات موجود در آن اشاره می کنیم.

2-بحث و بررسی
داستان حدود سال 1312 در شیراز می گذرد. در خانه ای که چندین مستأجر دارد. 
»سنگ صبور تک گویی درونی هریک از مستاجران خانه است« )تسلیمی،1383: 88(. یکی 
از این مستأجرها، »احمدآقا« است . او مرد جوانی است که شغلش معلّمی است و از طرف 
دیگر هوای نویسندگی در سردارد. احمد آقا در کنج اتاقش با عنکبوتی که به او »آسید 
ملوچ« می گوید بحث می کند. شخصیت دیگری که دراین خانه حضور دارد، »گوهر« است. 
او در دوازده سالگی مورد توّجه »اسماعیل« تاجر پولداری که سه زن داشته قرار می گیرد. 
گوهر از او صاحب پسری می شود به نام »کاکل زری« یک روز که »گوهر« به همراه »کاکل 
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زری« به صحن شاهچراغ می روند، دست یک دهاتی به بینی »کاکل زری« می خورد و 
پسرک از بینی اش خون جاری می شود و مردم طبق اعتقادات خرافی شان بّچه را حرامزاده 
آگاه  از ماجرا  اسماعیل«  بیرون می اندازند و آن گاه که »حاج  از صحن  را  او  و  نامند  می 

می شود زن و پسرش را از خانه بیرون می کند.
از گوهر هواداری می کند و »حاج  بود،  آنان  نیز که کلفت خانه ی   »جهان سلطان« 
اسماعیل« او را از پله های باالخانه پرت می کند و او فلج و زمین گیر می شود و بدین ترتیب 

از آن روز به بعد در طویله زندگی می کند.
زندگی خود،  بتواند هزینه ی  بدین وسیله  تا  روز صیغه ی کسی می شود  »گوهر« هر 
»کاکل زری« و »جهان سلطان« را پرداخت نماید. »بلقیس« از جمله مستأجران دیگر این 
خانه است. او  زنی زشت  روست که شوهری تریاکی دارد و از این که »احمد آقا« و »گوهر« با 
هم رابطه دارند، حسادت می کند. شبی »گوهر« به خانه برنمی گردد و چندی بعد جنازه ی 
او و چند زن دیگر در خانه ی مردی به نام »سیف القلم« پیدا می شود. او با این اعتقاد که 
زن های بدکاره عامل شیوع سفلیس و سوزاک هستند؛ کمر به قتل آن ها می بندد. »او تصور 
می کند که با قتل فواحش راه به جایی می برد اگر دیگر آدم ها غرق در جهل و بیچارگی 
خود شده اند و زهر زندگی شان را می نوشند، سیف القلم مصلح گم کرده راهی است که به 

جای هدایت، از میان می برد. « )قاسم زاده، 1383: 118(.
اتّفاقات دیگری هم می افتد از آن جمله: »جهان سلطان« در گوشه ی  با مرگ گوهر 
یاور می میرد، »کاکل زری« هم درحوض می افتد و خفه می شود و  طویله، تنها و بدون 

مأموران نظمّیه، »احمدآقا را برای شناسایی جنازه ی »گوهر« به خانه سیف القلم می برند.
از  درونی،  تک گویی  و  ذهن  سّیال  جریان  شیوه ی  به  درونی،  دید  زاویه ی  با  داستان 
زبان شخصیت های مختلف رمان، روایت می شود. در جاهای بسیاری نویسنده مطلبی را 
ندارد.  با اصل داستان  بوده و هیچ پیوندی  تاریخی  ذکر می کند که مربوط به گذشته ی 

)میرصادقی،124:1379(
بی گمان این خالصه تمام تکنیک های رمان را بیان نمی کند؛ بنابراین شاید یکی از 
مناسب ترین رهیافت ها برای بررسی این رمان رویکردی باشد که بر اندیشه ها و نظریات 
باختین تمرکز دارد. دیدگاه باختین در مورد رمان بسیار متفاوت از تعابیری است که پیش 

از این مورد وجود داشت.
میخائیل باختین درسال 1895 در شهر اورن واقع درجنوب مسکو در خانواده ای اصیل 
و اشرافی به دنیا آمد. حیات دو دوره ای او چه به عنوان فیلسوف نوکانتی و چه به عنوان 
منتقد ادبی در همان اختناق استالین در شوروی گذشت. اجتماعی که جز نتایج درد بار، 

پیوند میان جدل باختین با جدال به عنوان یکی از عناصر داستان در سنگ صبور
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برای باختین چیزی نداشت، مدام موانع  را سر راهش قرار می داد، موانعی چون تنهایی، 
تبعید، عدم انتشار و به اتمام نرسیدن بسیاری از مهمترین آثارش. باختین در دنیایی زندگی 
می کرد که گذشته اش درحال فروپاشی و نابودی و آینده اش نامشّخص و نامعلوم بود، فضایی 
بود که در آن تک  ایدئولوژی های مکالمه  ستیز  و  اندشی  بر خنده ستیزی، جرم  مبتنی 
صدایی حرف اول را می زد و مکالمه در چنین صدای مطلق و تک بعدی به فراموشی سپرده 

شده بود. )احمدی، 1372: 32(.
میخائیل باختین نظریات بسیار زیادی در زمینه های مختلف دارد؛ اّما مهمترین آن ها 
مربوط می گردد به منطق گفتگویی. این طرح، دایره ی شمول وسیعی دارد؛ به گونه ای که 
می توان بسیاری از آرا و مفاهیم اصلی و مهم او را در همین قسمت جا داد. از مهمترین 
مفاهیم در نظام منطق گفتگویی وی »چند صدایی«، »سبک بخشی«، »نقیضه«، »جدل« و 
»رویکرد کارناوالی« است )تودوروف،1377: 144(. از این میان »جدل« و »جدال« به عنوان 

مؤلفه های غالب در رمان سنگ صبور مورد بررسی قرار می گیرد.
کاربست مؤلفه های جدل و جدال در رمان سنگ صبور

منطق گفتگویی باختین را نمی توان به اشکالی از قبیل: بحث، جدل، نقیضه و کارناوال 
محدود کرد. این ها تنها آشکارترین و خوش برش ترین اشکال آن هستند. از دیدگاه باختین 

سخن بازنمایی شده به شکل نمودار صفحه بعد در می آید:
در جدول فوق، قسمتی که به مربوط به دو آوایی و زیر مجموعه های آن می شود، مهم 
است. زیرا در این صورت اثر قابلیت یک متن دوسویه را خواهد داشت و از نظر باختین 
همین مهم و قابل توجه است. »از طریق  گفتار دوسویه است که چند آوایی و چند واژگانی 

در اثر ایجاد می گردد« )مقدادی،1382: 62(.
اینک به تعریف و تشریح مؤلفه های جدل و جدال می پردازیم:

جدل باختینی
در جدل سخن غیر است که نویسنده را عذاب می دهد و مدام  او را دچار شک و تردید 
می کند. باختین معتقد است که در جدل »قول راوی/ نویسنده جنبه ی اقتدارگرا نخواهد 

داشت« )احمدی، 1372: 109(.
بین می رود  از  اقتدار  به وجود می آید  وقتی دغدغه  دارد،  نویسنده دغدغه  در جدل، 
نویسنده نمی تواند  این دلیل که  به  به چند صدایی می دهد  را  و تک صدایی جای خود 
نظر واحدی درباره ی یک مسئله بدهد، به نوعی درباره ی آن موضوع، دچار شک و تردید 
می گردد، وقتی شک و تردید به وجود می آید، نویسنده نمی تواند نظر مطلق و مقتدرانه 
بدهد. جدل باختینی به شک و تردیدهای خود نویسنده مربوط می شود که شامل سؤال ها 
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و درگیری های اوست. 

نمونه ی جدل باختینی در این داستان بر می گردد به حرام زاده بودن یا نبودن کاکل زری؛ 
گویا حرام زاده بودن کاکل زری برای نویسنده با شک و تردید همراه است، تا جایی که حتی 
سعی می کند با تمسخر داستان آفرینش، دغدغه ای را که در درونش ایجاد شده است، از 
بین ببرد. گویی نویسنده حرف های خود را از زبان احمد آقا، شخصیت داستان بیان می کند:

اگه نیادش تکلیف کاکل زری چه می شد؟ هیچی...میفته تو کوچه ها به گدایی.  
باباش که قبول نمی کنه؛ میگه حرومزادس...

کی اومد اول دنیا دّسک و دفتر گذاشت ببینه که کی تخم و ترکه کیه؟
تازه مگه قصه خودشون مسخره نیس. چقده مزخرف...

گفتن نسل آدمیزاد همه حروم زاده اندر حـرومزاده. چه نقاالن ناشی و جاهلی
بودن )چوبک ، 1352: 56(.

از جمله جدل های چوبک، در رابطه با »کاکل زری« این است که گناه وی چه بوده؟ در 
بدبختی او چه کسی را باید محکوم کرد؟ »حاج اسماعیل« که پدرش است یا مردم خرافی؟ 

پیوند میان جدل باختین با جدال به عنوان یکی از عناصر داستان در سنگ صبور
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یا »سیف القلم« که بدبختی اش را تکمیل کرد؟ جواب این سؤال ها همچنان با همان عالمت 
سؤال، در ذهن نویسنده باقی خواهد ماند چرا که او دچار شک و تردید است.

بر ذهن خود، در ذهن  را می کشد، عالوه  زنان  القلم«  چوبک در قسمتی که »سیف 
مخاطب هم، این دغدغه را ایجاد می کند که آیا این زنان بدکاره باید کشته شوند؟ یا اینکه 
نباید حیات را از هیچ انسانی بنابر حق مسلمش، از او گرفت. این دغدغه تا پایان داستان در 
ذهن چوبک حضور دارد که آیا کشتن افراد هرچند منحرف و بدکاره باشند، درست است یا 
نه؟ پس می توان گفت که جدل های چوبک در این داستان یکی راجع به خون آمدن بینی 
»کاکل زری« است که نشان دهنده ی دغدغه ی خرافات در ذهن نویسنده است و دیگری 
راجع به زنان بی حقوق و کودکان بی سرپرست و بی آینده است. چرا که نویسنده نمی داند 
چه کسانی را در بدبختی این شخصیت ها مقصر بداند و در نهایت دغدغه ی گذشته گرایی و 

ملی گرایی نویسنده است.
جدال

داستان  در  نیز  یک شخصیت  و  دارد  جهان  این  در  انسان  که  برخوردهایی  و  جدال 
می تواند داشته باشد به سه نوع تقسیم می شود: جدال با خود، جدال با طبیعت و جدال با 

دیگران )عابدی ، 1389: 95(
و اینک نمونه های جدال در داستان:

جدال با خود
1- جدال احمد آقا

احمد آقا دراین داستان دغدغه ی مرگ را دارد و این را می توان درجای جای داستان 
درک کرد؛ برای مثال آنجا که مِن خود را مورد خطاب قرار می دهد و می خواهد از من دیگر 

خودش بنویسد:
پاشو این هیکل لندهور تو از تو رختخواب  بیرون بکش یه 

کاری بکن که کار باشه . آخه تو برای چی خوبی؟ پاشو یه خرده
بنویس از اول  زندگیت هی گفتی می خوام نویسنده بشم، 

اما هیچ غلطی نکردی....
تو که کسی نداری، زادو رودی هم نداری اگه   همین حاال 

زیر آوار رفتی؟ چی ازت می مونه؟ )چوبک، 1352: 11(
احمد آقا از همان ابتدا دغدغه ی مرگ را دارد؛ گویی مرگ خوره ای است که درجان او 

افتاده است. زلزله نیز این ناآرامی و بی ثباتی شخصیت وی را بیشتر تشدید می کند.
جدل بین دو من احمد آقا در اکثر جاهای داستان مشاهده می شود:
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اصاًل من باید از این خونه برم یه جای دیگه که دیگه چشمم
تو چشم اینا نیفته. از بس گند و کثافت دورم گرفته دارم دیوونه

می شم. توهیچ جا نمی تونی بری. بازم اینجا اگه یکی دو ماه کرایه 
اتاقت پس بیفته میرزا اسداهلل بروت نمیاره . جای دیگه باید برج تا 

برج کرایه بدی. از این گذشته، همه  جا همین جوره. همه ی مردم فقیر 
و مریض اند حاال تازه تو با اینا اخت شدی )همان:48(   

عالوه بر این ها، شک و تردیدی که احمد آقا برای نوشتن داستان دارد، نمونه ی دیگر 
از جدال های اوست؛ گویی چیزی او را از نوشتن باز می دارد. او از یک طرف نمی خواهد 

بنویسد؛ اّما از  طرف دیگر دوست دارد که این کار را انجام دهد:
آخه این چه نوشتنی داره؟ تو میدونی برای نوشتن زندگی آلوده و 
چرک این چند نفر، آدم ناچاره چه لغات و کلمات طرد شده ای رو 

کاغذ بیاره؟ اونوخت جواب مردم رو چی بدم؟ و... )همان: 76(
و سپس صدای دیگر شنیده می شود که:

... تو منتظری جهان سلطون از فلسفه مالصدرا حرف بزنه؟ تا یادت 
رفته که حقایقی هم هس. اگه بخواهی چشاتو ببندی و نخوای حقیقت

رو ببینی و آنوخت نویسنده هم باشی که نمیشه. )همان:76(
یا در جای دیگر ما شاهد جدال »احمدآقا« با خودش هستیم آنجا که وی داستانی از 

گذشته اش تعریف می کند و خود را به »کاکل زری« شبیه می کند اّما ناگهان می گوید:
شاید اینطور نبود، شاید تو خواب دیدم. شایداصاًل با ننم کنار دریا نرفتم. 

زندگی من از اولش دروغ بوده. هرچه گذشته دروغ بوده. گذشته مسخره س
اونیکه همیشه ازش  می ترسم آینده مه که نمیدونم چه جوری از آب در میاد.

)همان: 180(  
نمونه ای دیگر از  جدال احمدآقا با من درونی اش:

تو آدم پستی بودی. اما این فداکاری رو نداشتی که دستش رو بگیری
و از منجالب شیخ محمود  بیرونش بکشی. تودروغ میگی

و دوستش  نمی داشتی... خودت را که دیگه نباید گول بزنی
تو یه آدم مرد رند گندی هستی که اصاًل با مردم دیگه فرقی  

نداری تو دروغگو هستی  می فهمی؟دروغگو... )همان:292(
در این عبارت، صدای درونی احمد آقا با صدای او که از آغاز داستان تا پایان مدام در 
جدال اند، شنیده می شود. دراین قسمت »احمد آقا« دغدغه ی این را دارد که با »گوهر« رو 
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راست بوده اّما من درونی اش خالف این نظر را دارد.
درباره ی جدل »احمدآقا« باهمزاد درونی اش باید گفت که »قهرمان داستان در قلمرو 
گفتگوی بالقوه با نویسنده قرار دارد؛ قلمرو ارتباط مکالمه ای« )باختین، 1387: 88(. در 
سنگ صبور نیز »احمد آقا« در آن قسمت هایی که با من درونی اش )یعنی وجدان و درونش 
( به گفتگو می پردازد گویی آن من درونی که صدایش جدال برانگیز است، صدای نویسنده 

می باشد. به نوعی جدال بین دو صدا در سرتاسر رمان به چشم می خورد.
2- جدال سیف القلم با خودش

کاشکی یک نفر پیدا می کردم کمک می کرد. نه، این فکر را نکن.
اگر شریک خوب بود خدا یکی برای خودش می ساخت. 

مگر ندیدی شهباز و خان بابا با چه شک و تردیدی این گودال ها را 
برایت کندند؟ دیدی چطور با گفتن حقیقت سرشان را شیر مالیدم؟ 

مرتب می پرسیدند این گودال ها را برای چه می خواهی؟ من گفتم: آقاجان
قدر پولتان را  بشناسید و ... )چوبک،167:1352(

جدال جهان سلطان
در قسمتی از رمان آنجا که جهان سلطان شروع به صحبت کردن در باره ی کاکل زری 

می کند نیز نوعی جدال وجود دارد:
وختی دماغ بچه خون اومد، مردم تو حرم بلند بلند صلوات واسش فرستادن
و واسش راه واز کردن و  هلش دادن از حرم بیرونش کردن. اووخ تو صحن

همه دورش گرفتن. همه داد می زدن »واسیه چی چی حرومزاده رو برای پابوس
آقا که مشتت وا بشه؟« رنگ تو رو گوهر نبود. آخرش جادو و جنبال و سیاهیای

هووا کارشون کردن. روزگار گوهر مثه شب تار شد و حاجی گفت »معلوم می شه
زیر کاسه یه نیم کاسه ای هست تا حاال باور نمی کردم و خیال می کردم بچه مال 
خودمه؛ اّما حاال تو حرم دماغش خون افتاده دیگه حتمه که بچه مال من نیس. 

امام که دروغ نمیگه« )همان: 97(.
جهان سلطان در شک و دودلی است. پس یک نوع جدال وجود دارد، می توان گفت 
در ذهن شخصیت دغدغه وجود داردکه ممکن است کاکل زری حرامزاده نباشد؛ اّما بعد 
می گوید که امام دوروغ نمی گوید، از نظر نویسنده این قسمت نقیضه است؛ ولی اگر آن 

دغدغه ای را که شخصیت دارد نویسنده هم داشت، جدل می شد.
از جمله جدال های دیگر جهان سلطان راجع به »گوهر« و گم شدن اوست:

خدایا خودت گواهی که بچه مال خود حاجیه. من خودم او روز تو 
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حرم همه اش بودم که دماغ بچه خون اومد. باچشای خودم دیدم
که چجوری مشت خورد تو دماغش خون مثه فواره ازش راه افتاد 

و  بچه غش کرد )همان: 97-96(
نمونه ی دیگری از جدل جهان سلطان و همزادش:

کاشکی یکی بود برای رضای خدا یه چکه آب تربت تو حلقم بریزه.
نه، زبونت گاز بگیر تو نمی میری. تو مگه چکار کردی که بمیری؟ 

باید حاال پاهات خوب بشه پاشی راه بری.)همان : 200(
جدال کاکل زری

»کاکل زری« نداشتن پدر را که تمام دل مشغولی اش دراین داستان است چنین بیان 
می کند:

من از روز اول بوا  نداشتم. جی جیم می گه: بوات تاجر بوده و خیلی
پول داشته و خیلی نوکر داشتین. وختی بچه بودی تو شاه چراغ دماغت

خون اومد. او روزم که لب حوض بودم دماغم خون اومد ریخت رو سنگ 
و ... )همان : 247- 248(
جدال شخصیت ها با هم 

جدال احمد آقا با آسید ملوچ
احمد آقا: »این چرک و خون و دل و روده مگس که تو داری این جوری باال
می کشی چه مزه ای دارد؟ خیلی به دهنت مزه کرده؟ البد مزه حلیم می ده«.
آسید ملوچ: دل و روده و چرک و خون مگس چه فرقی با مال گاو و گوسفند

داره؟ من عنکبوتم مگس می خورم. تو آدمی گاو و گوسفندی می خوری. همشون
چرک و خونن.

احمد آقا: بازم حرفای گنده تر از دهنت زدی. من آدمم تو عنکبوتی تو چه لیاقت
داری که برابر من اظهار وجود کنی. من عقل و منطق سرم می شه من فکر می کنم. 

من هر کاری که دلم بخواد می کنم.
آسید ملوچ: تو خیال کردی من بلد نیستم فکر بکنم منم دستگاه عصبی و فکری

دارم. من مهندسم. من نقشه می کشم نقشه هایی  که من بلدم بکشم تو، تو یکی شون
در می مونی و ... )چوبک ،1352: 9(

این جدال در چندین صفحه ادامه می یابد.
یا در جای دیگر احمد آقا خطاب به آسید ملوچ می گوید:

تو خیلی شلخته ای. شاید برای اینکه زنی این قده شلخته ای. ببین، مدتیه
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این گوشه کارتونکت پاره شده درسش نکردی.
آسید ملوچ در جواب می گوید:

تو چه کار به کار کارتونک من داری؟ من اگه دلم بخواد می تونم شبانه روز 
هزار متر تار بتنم و همون جور که تو دست و  دلت به کار نمی ره که بنویسی،

من دس و دلم به کار تابیدن نمی ره. می خواد چکار؟ این خونه خودش امروز فردا 
خراب می شه و ... )همان : 10(

جدال بین احمد آقا و آسید ملوچ در سراسر این داستان دیده می شود که به دلیل 
با احمد آقا در صفحات  فراوانی آن، فقط چند نمونه را ذکر کردیم. جدال شیخ محمود 
121-126 کتاب سنگ صبور دیده می شود که به دلیل منافات با اعتقادات دینی و مذهبی 

از ذکر آن خودداری شد.

3- نتیجه گیری
صادق چوبک در سنگ صبور بر نظر باختین مبتنی بر دگرگونی، پیشرفت و شدن تأکید 
دارد. باختین به نوعی سخن یک  جانبه گرا و تک  آوا را نفی می کند و نبودن پاسخ را در 
سخن برای کسی که صحبت می کند هراس آور می داند. اینکه سخن فقط از جانب یک نفر 
و با یک صدا بیان گردد و کسی نباشد که پاسخ دهد دردناک است و صادق چوبک در این 

رمان اجازه می دهد که همۀ شخصیت های داستان حرف بزنند.
بنابراین، این اثر یک رمان چند صدایی محسوب می شود برطبق اندیشه های باختین، 
چند صدایی جامع مؤلفه های سبک بخشی )همگرایی نویسنده با شخصیت اصلی داستان(، 
و  شخصیت  نقش  )تغییر  کارناوال  اصلی(،  شخصیت  با  نویسنده  همگرایی  )عدم  نقیضه 
واژگونی صدای حاکم به همراه طنز( و جدل )درگیری ذهنی نویسنده( است صدایی که 
او را از درون آزار می دهد و وی را بر سر دوراهی، شک و تردید قرار می دهد در واقع نوعی 

کشمکش درونی است.
از این میان، جدل به عنوان مهمترین مؤلفه ی چند صدایی در این رمان و جدال به 

عنوان یکی از عناصر داستان در نظر گرفته شد.
جدال درگیری ها و برخوردهای شخصیت های داستان است که به سه نوع جدال شخص 
با خودش، با دیگری و با طبیعت تقسیم می شود. دراین رمان جدال شخصیت با طبیعت 
دیده نمی شود اگر چه شروع داستان با توصیف زلزله در شیراز آغاز می شود؛ اّما هیچ نوع 
درگیری و جدالی با این واقعه ی طبیعی توسط شخصیت ها دیده نمی شود بلکه بیشتر با 

ترس و بیم و فرار مواجهیم.
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بنایران می توان گفت چه در انواع جدال و چه در جدل باختین، شخصیت ها و نویسنده 
سردرگم اند و  نمی دانند که چاره ی کار چیست، درحقیقت صدای دیگری وجود دارد که 

آن ها را دچار شک و ابهام می کند.
این نسبی گرایی حلقه ی اتصال میان جدال به عنوان یکی از عناصر داستان و جدل 

باختینی است.
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