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  چکیده
پژوهشگران آثار بینامتنیت اغلب با آراء میخائیل باختین به ویژه گفتگومندي و چندصـدایی ارائـه شـده از سـوي او       

اي واضع بینامتنیت یعنی یولیا کریستوا گـشود و رویکـردي   کنند، زیرا همین آراء او بود که راه را بر بحث را آغاز می 
کـم در مقابـل سـه جریـان مـسلط دورة خـود یعنـی            باختین دست . نوین در نظریه و نقد ادبی و هنري فراهم آورد         

شناسان و صورتگرایان ایستاد؛ جریاناتی که با وجود اختالفات، در مورد مطالعـۀ متنـی اشـتراك         شناسان، سبک  ن  زبا
ها را در متن ادبی  هاي اجتماعی باور داشت و نقش آن     شناسی و فرامتنی به ویژه فرامتن      او به روابط فرازبان   . دداشتن

اینجا فقط به آن بخشی که  نظریات باختین بسیار گسترده و متنوع هستند، اما در        . پنداشت  بسیار مهم و اساسی می    
بنابراین، پرسش و مسئلۀ اصـلی ایـن   . شود ی بسنده میشود، یعنی گفتگومندي و چندصدای    به بینامتنیت مرتبط می   

مقاله همانا بررسی چگونگی ارتباط میان گفتگومندي باختینی و بینامتنیت کریستوایی و میزان تأثیر گفتگومندي بر 
  .بینامتنیت است

  ایی، باختین، بینامتنیت، کریستواگفتگومندي، چندصد: ها کلیدواژه
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Abstract 
Most researchers of intertextuality consider Bakhtine’s view, especially his polyphony and 
dialogism, as the point of departure in their discussions. This owes to the fact that it was 
Bakhtine's ideas which paved the way for Julia Kristova, as the founder of intertextuality, and 
resulted in a new approach in literary and art theorizing and criticism. Bakhtine confronted at 
least three dominant movements in his time; movements attributed to linguists, formalists 
and literary critics, all of which, despite their differences, shared common views on textual 
studies. Bakhtine believed in the hyper-linguistic and intertextual relations, specifically social 
hypertexts, and knew that they had a significant effect on literary texts. He had diverse and 
thorough ideas, yet in this paper, we are only trying to focus on the ideas which are related 
to intertexts, namely Dialogism and Polyphony. Therefore, this paper is trying to address one 
major problem and that is “the study of the relationship between Bakhtine’s Dialogism and 
Kristova’s Intertextualism and the impact of the former on the latter." 
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  مقدمه
پردازان قرن بیستم  ترین نظریه  را یکی از بزرگ   1برخی از محققان میخائیل میخائیلویچ باختین     

 و سپس به قـدرت  1917زندگی باختین با تحوالت بزرگی در روسیه از جمله انقالب     . دانند  می
از سوي دیگر، جریانات بـزرگ ادبـی و هنـري همچـون             . رسیدن لنین و استالین همزمان بود     

هـا   یابند که باختین از نزدیک بـا آن         هاي روسی نیز در همین دوره ظهور می        فرمالیستمکتب  
ویـژه    همچنین باختین متأثر از فلسفۀ آلمان به. اند اي گذارده ارتباط داشته و بر او تأثیرات ویژه      

هاي روس نیـز از آن بـه     اي که فرمالیست    ؛ فلسفه )49 :1380 باختین( کانتی و نوکانتی آن بود    
هاي دهۀ شصت توسط اروپاي غربی و امریکا و سپس           باختین در سال  . ت متأثر شده بودند   شد

. هـاي اخیـر داشـته اسـت     سایر نقاط دنیا شناخته شد و تأثیر عمیقی بـر مطالعـات ادبـی دهـه         
تودوروف کتـابی دربـارة بـاختین      . اند  کریستوا نقش مهمی در شناسایی و معرفی باختین داشته        

هـا را   موضوعات اساسی مورد مطالعه و توجه این محقق اشاره کـرده و آن         نگاشته و در آن به      
شناسـی، تـاریخ    زبـان  شناسی، فـرا  معرفت: اند از کند که عبارت به چهار دستۀ بزرگ تقسیم می    

 تودوروف کتاب خود را بر اساس همـین         .)35 :1377 تودوروف (شناسی فلسفی  ادبیات و انسان  
  . کند موضوعات به چهار بخش تقسیم می

انـد،     شـده   هـاي اخیـر نوشـته      هایی کـه در سـال      اما در ایران، باتوجه مقاالت و کتاب      
با این حـال، هنـوز ایـن      . ویژه نزد پژوهشگران نیست     اي به   باختین چهرة کامالً ناشناخته   

 و بـه  2خـوبی در ایـران شـناخته نـشده اسـت و کمبـود ترجمـه         متفکر بزرگ روسـی بـه    
نظریـات ایـن متفکـر بـزرگ     . شـود  او به شدت احساس می   خصوص نبود تألیف در مورد      

ویـژه    انـسانی بـه   هاي علوم نظیري در برخی از حوزه قرن بیستم داراي اصالت و عمق کم 
ها موجـب شـکاف در حافظـۀ فرهنگـی         که نشناختن آن   در نقد ادبی و هنري است؛ چنان      

گـی و هنـري     ایـن پژوهـشگر در بـسیاري از جریانـات فرهن          . اي خواهـد بـود      هر جامعـه  
بـا  . شـود   ها یعنی بینامتنی بسنده می     تأثیرگذار بوده است که در اینجا فقط به یکی از آن          

تـرین چهـرة پیـشابینامتنی تلقـی      که باختین از واژة بینامتنیت استفاده نکرده، اما مهم   این
شـود، بلکـه بـا     ساز بینامتنیـت مـی   کند، زمینه  شود، زیرا نه تنها مباحثی که مطرح می         می
. کار بـرد    را براي نخستین بار به  3طالعۀ آثار باختین بود که ژولیا کریستوا واژة بینامتنیت        م

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Mikhaïl Mikhailovich Bakhtine 

  . کردنوشتۀ تزوتان تدوروف اشاره» منطق گفتگویی«توان به کتاب  اند می هایی که به فارسی ترجمه شده از کتاب ـ 2
3 - Intertextualité 
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هاي گوناگون باختین نیاز به تحقیق جامعی دارد و در اینجـا فقـط        واقع، بررسی نظریه   در
بـه   .طور مستقیم با موضـوع بینامتنیـت مـرتبط باشـد           به مطالبی بسنده خواهد شد که به      

تـرین موضـوع ایـن     تـرین و اساسـی     وع گفتگومندي و چندصدایی مهـم     همین دلیل موض  
  .نوشتار خواهد بود

  
  4گفتگومندي و چندصدایی ادبی

هاي باختین باتوجه به موضوع مورد بحث در اینجا، همانـا گفتگومنـدي یـا          ترین نظریه   از مهم 
اي  همیـان گفتگومنـدي و چندصـدایی رابطــ   .  اســت6 و چندصـدایی یـا پولیفـونی   5دیالوژیـسم 

ساموئل در ایـن خـصوص   . که چندصدایی ویژگی گفتگومندي است    چنان. تنگاتنگ وجود دارد  
شـوند،   اي مـساوي بازتابانـده مـی        آن همۀ صداها به شـیوه      این چندصدایی که در   «: نویسد  می

شـود و سـاموئل       کـه مالحظـه مـی       چنان. )11: 2005ساموئل  (» گردند   گفتگومندي می   موجب
کـه   چنـان . ند صدایی به معناي توزیع مساوي صداها در یـک مـتن اسـت    کند، چ   نیز اشاره می  

ژینـو دربـارة   . که یکی بردیگـران مـسلط باشـد    تمام صداها حق حضور داشته باشند، بدون این  
وقفـه   در واقع، با تعریـف گفتگومنـدي، میخائیـل بـاختین بـی     «: نویسد تعریف گفتگومندي می  

ایـن واژة  . کنـد   که پـیش از آن بودنـد، مـرتبط مـی    متن را به بافتش، به مؤلفش و به مؤلفانی   
گیرد، زیرا هنوز واژة بینامتنیت وجـود نـدارد، بـه شـبکۀ          کار می  شناسی به  گفتگومندي که زبان  

ـ    . اي بستگی دارد    واژگانی بسیار گسترده   بـرد کـه نظریـۀ     کـار مـی   هباختین همـۀ تعـابیري را ب
پدیـدة چندسـبکی، چنـدزبانی و چنـدآوایی     یک [...] رمان «: دنکن ها را مطرح می گفتگوي متن 

و » نـاهمگون «تعـابیر   «: دهـد   او در مـورد گفتگومنـدي ادامـه مـی         ) 10: 2005ژینـو    (»است
نـسبت بـه    (گفتگومندي داللت بـه دیگـري       . در تفکر باختین بسیار اساسی هستند     » دیگري«

 نفـري را   کـم دو   که گفتگو در مقابل خودگویی یک گفتمان دست         همانطوري» کند  می) مؤلف
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بسیاري از محققان باختین را و چندصدایی چنان با آراء و افکار باختین عجین شده است که) Dialogisme(دیالوژیسم ـ  4
اصول منطق «تودوروف نام کتابی را که به باختین اختصاص داده است . شناسند ها را با باختین می ها و این نظریه با این نظریه

 . نامیده است»گفتگویی
ویی، یکـی دیگـر   یکی آن را منطق گفتگ. هاي متعددي در ربان فارسی تصور شده است براي دیالوژیسم باختینی معادل ـ  5

هـا بیفـزاییم    که خواسته باشـیم بـر تعـداد ایـن معـادل      ما بدون این. مکالمه باوري، دیگري منطق مکالمه ترجمه کرده است    
 .کنیم ترین واژه یافتیم و در اینجا از آن استفاده می گفتگومندي را نزدیک

 .اند یی نیز ترجمه کردهاي موسیقیایی است برخی چندآوا را که واژه) Polyphonie(لیفونی پو ـ 6
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براي بـاختین، یـک مقولـه       «: نویسد  دوکرو دربارة چندصدایی می   . )11: همان (»کند  مطرح می 
ها باید ایـن ویژگـی را در    هایی که براي آن هاي ادبی وجود دارد؛ متن    ویژه متن   ها و به   از متن 

ر هـا برتـ   که یکـی از میـان آن   طور همزمان سخن بگویند، بدون این نظر گرفت که چندصدا به   
موضوع آن چیـزي اسـت کـه در مقابـل ادبیـات کالسـیک یـا            . باشد و دیگران را داوري کند     

 در اینجـا نیـز      )171: 1984دو کرو   ( »شود  رسمی، به آن ادبیات عامیانه یا کارناوالی نامیده می        
یـک بـر       تأکید بر صداهاي گوناگونی است که همگی داراي یک حق مساوي هستند و هـیچ              

 مناسب است این موضوع نزد خـود بـاختین بـه ویـژه چگـونگی طـرح آن         .دیگران غلبه ندارد  
  .مورد بررسی قرار گیرد

در واقع، گفتگومندي عنصر اساسی آراي باختین در مـورد روابـط میـان متـون محـسوب                  
او . گیري شخصیت انسانی تأکید بـسیار داشـته اسـت    باختین به نقش جامعه در شکل   . شود  می

تواند ایـن ویژگـی گفتگومنـدي را ظـاهر         به بهترین صورت می    همچنین معتقد است که زبان    
 بـا چنـین   7.از نظر باختین گفتار همیشه بـا گفتـار یـا گفتارهـاي دیگـر در ارتبـاط اسـت         . کند

. دهد اي است که باختین روابط بیناگفتاري را با عنوان گفتگومندي مورد بررسی قرار می         نظریه
گیـرد و در    است که اثر ادبی در بستر اجتماعی شـکل مـی  او در مورد آثار ادبی نیز بر این باور     

است که هـر    اساس این مطالعه بر این حکم واقع    « :نویسد   می ل آثار داستایفسکی  یمسامقدمۀ  
 ).73: 1377تودوروف (» است اجتماعی  اي  اثر ادبی در بطن خود پدیده

هـا را بـه دوگونـه     آنها از گفتگومندي،  باختین براساس چگونگی و میزان برخورداري متن   
شـود کـه    به ایـن دلیـل فراگونـه گفتـه مـی     . کند یا بهتر است بگوییم فراگونۀ کلی تقسیم می   

نخـست  . دهنـد  ها را در خـود جـاي مـی    هاي ادبی و هنري هستند و این گونه تر از گونه  بزرگ
غالب ها  شان غلبه دارد و دوم برعکس، آنهایی که وجه چندگویی آن        گویی  آنهایی که وجه تک   

البتـه بـراي جلـوگیري از    . گویی و فراگونۀ چندگویی وجود دارد    بنابراین، دو فراگونۀ تک   . است
هاي دیگر نیـست و تفـاوتی کـه میـان       بهره از متن    تعمیم افراطی باید گفت که هیچ متنی بی       

که تـودوروف در شـرح نظریـات     چنان. ها وجود دارد، تفاوت بر سر میزان گفتگومندي است     آن
هـاي واجـد بینـامتنی و     تمایز قابـل طـرح در اینجـا نـه تمـایز بـین سـخن       «: گوید  می باختین
»  قـوي بینـامتنی در سـخن اسـت      هاي تهی از آن، بلکه تمایز بین دو نقـش ضـعیف و             سخن

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شناسی در این حوزه  کند و بر مشکالت واژه طور شتابزده از واژة بینامتنیت براي باختین استفاده می    متأسفانه تودوروف به  ـ   7

 .افزاید  می
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هایی همچون شعر دارد و فراگونۀ چنـدگویی نیـز داراي    گویی، گونه فراگونۀ تک ). 125 :همان(
گـویی و    عبارت دیگر، از نظر باختین شعر بهترین نمونۀ تک     به. هایی همچون رمان است     گونه

توانـد    چندگویی است و به همین دلیل، اندکی تأمل بر سر این دوگونه مـی              رمان بهترین گونۀ  
  .روشنگر باشد

  
  شعر و نثر

پـردازد و در   بندي متون مورد مطالعۀ خـود مـی       بندي باختین به دسته     براساس این تقسیم  
کـه تـودوروف نیـز بـر آن اذعـان دارد،       چنـان . کنـد   از شعر جدا میهمین خصوص نثر را   

از نظـر بـاختین     «. دانـد   باختین نثر را داراي طبیعت گفتگومندي و شـعر را فاقـد آن مـی              
شود، ولـی پیچیـدگی نثـر بـین           پیچیدگی شعري در میانۀ سخن و جهان موجود واقع می         

اختین در ایـن مـورد بـا صـراحت        ب .)128 :همان( »دنگیر  سخن و اداکنندگان آن قرار می     
از منطــق گفتگــویی ) در معنــاي دقیــق آن(اغلــب انــواع شــعري « :گویــد بیــشتري مــی

 »گیـرد  اي که حاصل کار هنرمندانه و خالق باشد، بهره نمـی  گونه  درونی به  )گفتگومندي(
دهـد کـه حتـی      توضیح میشناسی رمان نظریه و زیباییاو در کتاب ) 128 ـ  127 :همان(

پردازنـد،     نیز داراي چندین زبان هستند و به همین دلیل هنگامی که به دعا مـی               دهقانان
همچنـین  . برنـد  کـار مـی   هخوانند، ب زبانی کامالً متفاوت را نسبت به هنگامی که ترانه می    

گوینـد، یعنـی    نویسند یا در خانه و خانواده سخن مـی  اي براي دادگاه می  هنگامی که نامه  
هـا مـورد    هاي گوناگون یکی از این زبـان     ه باتوجه به موقعیت   داراي چندزبانگی هستند ک   

او در ادامـه  . ها ارتباطی بـه وجـود آیـد    که اغلب میان آن گیرد، بدون این استفاده قرار می 
هـاي   ها و رسیدن بـه زبـان نـاب خـود و گفتـه              به تالش شاعر براي رهایی از انواع زبان       

 همـین دلیـل شـاعر در مقابـل     بـه . گویـد  دیگري و رسیدن به گفتـۀ خـودي سـخن مـی       
شـاعر بـه   «: گوید  باختین خود می  . گومندي یا خودگومندي توجه دارد      گفتگومندي به تک  

دي بـسته شـده   نـ خودگوم وسیلۀ فکر یک زبان تنها و واحد، یک گفتۀ تنها کـه بـر روي           
 بـاختین در ادامــه نتیجــه  ).117: 1975بــاختین  (»اسـت  اسـت، مــصمم و محـدود شــده  

هـا و   کند و جـز برخـی گفتـه    ها را از قصد و حضور دیگر عاري می       ر گفته شاع«: گیرد  می
هـاي   اي کـه پیونـد خـود را بـا برخـی الیـه          هم بـه شـیوه       گیرد؛ آن   کار نمی  اشکال را به  

  .)همان (»دهد هاي زبانی از دست می قصدمندانه و برخی بافت

14  



                                                              Bakhtine, Dialogism and Polyphony 402  پژوهشنامۀ علوم انسانی

ن را در اثـر خـود   هـا و صـداهاي گونـاگو     کوشد تا ایـن زبـان       برخالف شاعر، نثرنویس می   
در مقایسۀ این دو، باختین پس از شرح مطالـب بـاال، در مـورد شـاعر            . بازتاباند و پرورش دهد   

طـور   به(نویس  کند، اما نویسنده یا رمان     شاعر چنین عمل می   «: دهد  گونه ادامه می    بحث را این  
دصدایی زبان ادبی   او از چندزبانگی و چن    . گیرد  راه کامالً متفاوتی را در پیش می      ) کلی نویسنده 

تـر   که اثر تضعیف شود؛ و حتی موجـب عمیـق      کند، بدون این    و غیرادبی در اثرش استقبال می     
کنـد کـه رمـان از بـاالترین سـطح       باختین سپس اذعان مـی ). 11: همان (»گردد  شدن آن می  

ن با این حال، باختین گاهی تـا آ . گفتگومندي و چندصدایی در میان انواع نثرها برخوردار است      
بـه حـداقل   ) طبیعـی  ماننـد علـوم  ( رود که در برخـی   گفتاري پیش می    حد از تقلیل دامنه میان    

کـه   ل اسـت، زیـرا چنـان      یاو در این خصوص تفاوتی اساسی بین نثر و شعر قا          . رسد  ممکن می 
از نظـر  . که شـعر چنـین نیـست    نثر طبیعتی بینامتنی دارد و حال آن«تودوروف نیز اشاره دارد،  

شود، ولی پیچیدگی نثـر بـین    دگی شعري در میانه سخن و جهان موجود واقع می     باختین پیچی 
  ).128 :1377 تودوروف(» گیرد سخن و اداکنندگان آن قرار می

 
  ها و چندصدایی گونه

تواننـد از   ها باتوجه به ارتبـاطی کـه بـا گفتگومنـدي دارنـد، مـی             گونه براساس نظر باختین این   
بنـدي   شناسـی و تقـسیم   دیگر، مالك و میزان باختین در گونه     به عبارت   . یکدیگر متمایز شوند  

بنـابراین،   .هـاي دیگـر اسـت    هاي ادبی همانـا چگـونگی و میـزان تعامـل مـتن بـا مـتن           گونه
هاي ادبی نیـز بـدون گفتگومنـدي        همانطوري که در خصوص گفته و گفتمان اشاره شد، گونه         

و چندصدایی موجود در آثاري است کـه   ها در میزان گفتگومندي      تفاوت آن . پذیر نیستند  امکان
توانـد در   الزم است گفته شود که از نظر باختین چندصدایی مـی        . گونه تعلق دارند   به این یا آن   

 اي که بـاختین بـر   اما در اینجا به دو گونه. آثار و انواع ادبی گوناگونی ظهور و بروز داشته باشد    
ختصاص داده است یعنـی گونـۀ رمـانی و گونـۀ     ها آثاري را ا ها بسیار تأکید دارد و براي آن    آن

  . شود کارناوالی اشاره می
  

  رمان و داستایوفسکی
هاي مختلف ادبـی، بـاختین رمـان را شـکلی جـامع و کامـل در میـان         در مقایسه با گونه   

شناسـی و نظریـۀ رمـان      کـه در زیبـایی      چنان. داند  هاي گوناگون ادبی می    ها و نظام   سبک
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بـاختین   (هاست از زبان   نظامی   رمان،  زبان هاست؛ سبک  گردآوري رمان،   سبک: نویسد  می
 بنابراین، رمان از نظر باختین به دلیـل قابلیـت بـاالي گفتگومنـدي از دیگـر       ).88: 1975
نویسان توجه خاصی به داستایوفسکی  باختین از میان رمان. شود هاي ادبی متمایز می گونه

رمـان  «فصل نخست کتاب به     . سکی نوشته است  دارد و کتابی با عنوان شعریت داستایوف      
هـاي      تکثر صدا و خـود آگـاهی      «: نویسد  او در این فصل می    .  اختصاص دارد  »چندصدایی

طور کامـل در واقـع یـک ویژگـی بنیـادین             مستقل و متمایز، چندصدایی اصیل صداها به      
: دآور  او در ادامـه مـی     ). 35: 1970همـان    (»دهـد   هاي داستایوفسکی را شـکل مـی       رمان

گونه رمانس اساساً جدیـدي را پدیـد         او یک . داستایوفسکی خالق رمان چندصدایی است    «
نهـد،   از نظر باختین این ویژگی چندصدایی که داستایوفسکی بنیان می     . )همان( »آورد  می

داستایوفسکی براي ساختن . شود صدایی در ادبیات اروپایی می  موجب شکست حرکت تک   
ة دیگري جز نزدیک کـردن رمـان بـه زنـدگی عـادي و            یک دنیاي ادبی چندصدایی شیو    

روزمره نداشته است، زیرا این زندگی واقعی و اجتماعی است که داراي چندصدایی واقعی           
 . باشد و اصیل می

باختین براي توضیح بیشتر چگـونگی وجـود چنـین چندصـدایی بـه مطالعـاتی کـه سـایر                 
بارة ایـن موضـوع نـزد داستایوفـسکی       طور مستقیم و غیرمستقیم در     پژوهشگران پیش از او به    

او نخست به نظریات ویاتشـسالو   . پردازد  ها می  کند و به بررسی آن      انجام داده بودند، اشاره می    
، که بـر    )عینیت یافته (براي او رئالیسم داستایوفسکی نه بر پایۀ شناخت         . کند   توجه می  8ایوانف

 »مـن «دهد تا در  ه طرفی سوق میاش، او را ب     اصول فلسفی . ، استوار شده است   »تشرف«پایۀ  
 دیگـري از  »مـن « پـذیرش  ).40: همـان ( دیگري نه یک ابژه، بلکه یک سوژه دیگر را بپذیرد   

را از سـر بگذراننـد و     اي است که مشخصاً باید قهرمانان داستایوفـسکی آن          نظر ایوانف مرحله  
 دیگـري همچـون   مسئلۀ اصلی این است که پذیرش. اي است که باید آن را حل نمایند  مسئله

هاي این نویـسندة روس چنـین ویژگـی متمـایزي        رمان. سوژه و نه همچون ابژه صورت گیرد      
دارنـد، زیـرا تنهـا در صــورت قبـول دیگـري بــه عنـوان سـوژه اســت کـه امکـان اســتقالل          

ایوانف خاستگاه پذیرش دیگري را نزد داستایوفسکی بـا   . شود  هاي داستانی میسر می    شخصیت
هـاي   البته باختین ضـمن تعریـف از فعالیـت   . داند ذهبی نویسنده مرتبط میم ـ  مسئلۀ اخالقی

دیگري همانند سوژه، بـه او ایـن انتقـاد را وارد        » من«ویژه دربارة پذیرش      پژوهشی ایوانف به  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8 - Viatcheslav Ivaniv 
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اي است، زیرا بیشتر بـر مـضامین اثـر تأکیـد کـرده و              جنبه گویانه و تک   کند که نقد او تک      می
  . براي نیل به وضعیت جدید رمان نادیده گرفته استفعالیت هنري نویسنده را 

گویـد کـه چنـین اسـتقالل درونـی       دهـد و مـی   ارجاع مـی  9باختین پس از آن به اسکولدو
دهـد تـا    قهرمانان نزد داستایوفسکی ناشی از فعالیـت هنـري نویـسنده اسـت کـه اجـازه مـی              

گـویی و چنـدگویی      بـاختین سـپس از تـک      . هاي داستانی مستقل از نویسنده باشـند       شخصیت
گـویی را از   کـه در نقـد هـم، نقـد تـک       چنـان . دهد  استفاده کرده و آن را به نقد نیز تعمیم می         

باختین در ادامـه بـه مطالعـات       . داند  گو می   او نقد اسکولدو را نقدي تک     . کند  چندگویی جدا می  
سکی گونـۀ  که داستایوف دهد که گروسمن نیز بر این کند و توضیح می لئونید گروسمن توجه می  
چه نظر باختین را بیش از هرچیـز بـه سـوي            آن. ورزد  کند، تأکید می    جدیدي از رمان را بنا می     

شناختی و  هاي گوناگون یعنی فلسفی، روان      گروسمن جلب کرده، این است که او از میان جنبه         
بر همین اساس، بـاختین  . عرفانی به جنبۀ شعري و ادبی داستایوفسکی بیشتر توجه کرده است   

این گروسمن است که بانی مطالعۀ عینی و روشمند بوطیقاي داستایوفـسکی            «کند    اعتراف می 
هایی که باختین در کتـاب خـود از گروسـمن آورده              با مطالعۀ نقل قول    ).45: همان( »باشد  می

در نظر گروسمن داستایوفسکی از ایـن جهـت از   . توان به عمق نقد گروسمن پی برد    است، می 
ها را در رمـان وارد   نویسان دیگر کوشید تا ناهمسازي ت که او برخالف رمان    دیگران متمایز اس  

هـا   او همانند دیگران بـه یـک همگرایـی در ابعـاد گونـاگون رمـان همچـون شخـصیت               . کند
شناسـی کـه ارتبـاط مـواد و      هاي سـکوالر زیبـایی    با وجود سنت  «: گوید  که می   چنان. نپرداخت

ت و همگرایی را با وارد کردن با خویشاوندي عناصر چه یک وحد کرد، و آن   ساخت را طلب می   
شد، داستایوفـسکی متـضادها را بـا هـم جمـع          کارگیري ساخت یک اثر هنري متصور می       و به 
 )46: همـان ( »انـدازد  او یک مبارزة جدي را در مقابل مبانی اصلی نظریۀ هنر راه مـی        . کند  می

گـرا   نزد هنرمند تأمـل «دهد که  ی توضیح م گروسمن در تحلیل چگونگی امکان این همزیستی 
هـا و اسـرار    و شهودگرایی همچون داستایوفسکی، در ژرفناي تأمالتش بر روي معنـاي پدیـده   

شد؛ جایی که هر باوري همچون یک موجود     دنیا، باید این شکل از تحقیقات فلسفی ظاهر می        
 بـاختین  .)48: همان( زده بیان شده باشد تواند با صداي لرزان انسانی هیجان شود و می   زنده می 

هـاي داستایوفـسکی را در    سپس در تکمیل مطالعـات پیـشین ویژگـی اصـلی و اصـیل رمـان        
هـاي پیـشین و گفتگـوي رمـان      او میـان گفتگـو در رمـان   . دانـد  هـا مـی    چندصدایی بودن آن  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
9 - Askoldov 

11  



                                                   Human Sciences  باختین، گفتگومندي و چندصدایی  

 

405

او گفتگوي مرسوم   . ل است یکند، تمایز قا    یاد می » گفتگومندي«داستایوفسکی که از آن با نام       
خالقیـت و   . آورد  گومنـدي مـی     زمـرة تـک    هاي پیشین وجود داشته، در      همواره در رمان   را که 

باختین همچنـین بـه     . کار گرفته شده در آثارش است      نوآوري داستایوفسکی در گفتگومندي به    
کند و نقد  اند، اشاره می چند منتقد دیگر نیز که در خصوص داستایوفسکی به مطالعه دست زده           

اي  او برخالف برخی از این منتقدین آثار داستایوفـسکی را داراي اراده  . کشد  ها را به نقد می     آن
  . هاي مستقل گردهم آورد هاي دیگر را همچون اراده داند که قصد دارد تا اراده می

گوید که صداهاي گوناگون نـزد گوتـه بیـانگر     باختین در مقایسۀ گوته و داستایوفسکی می      
هـا و صـداهایی کـه در آثـارش وجـود        درگذر شخـصیت  گوته  . مراحل مختلف گردیدن اوست   

بنابراین، مراحـل مختلـف یـک فراینـد واحـد محـسوب        . دارند، در حال شدن و گردیدن است      
شود، اما نزد داستایوفسکی موضوع متفاوت است، زیرا این صـداهاي گونـاگون مربـوط بـه        می

بـه همـین دلیـل،    . انـد  صداهاي واحد نیستند، بلکه این صداها از یکـدیگر متفـاوت و مـستقل          
هـایی   هاي داستایوفـسکی را رمـان   اند و رمان  ارائه داده10نقدهایی که کسانی همانند آنژلگارت   

کند، مـورد انتقـاد بـاختین       دانند که فرایند واحدي را در مراحل گوناگون محقق می           فلسفی می 
  .گیرند قرار می

ویـژه    کی بـه هـاي داستایوفـس   هـاي رمـان   در همین خصوص است که وضعیت شخصیت      
هـاي   که نـه تنهـا ایـن شخـصیت          چنان. باشند  ها قابل بررسی می    هاي دوتایی در آن    شخصیت

کنـد    به دراماتیک کردن رمـان کمـک مـی        ) همانند ایوان و شیطان   (ها   دوگانه و تضادهاي آن   
ها به صورت یک پدیدة درونی نیز وجود دارد کـه بـر        تک شخصیت  بلکه این دوگانگی در تک    

بنابراین، جهان داستایوفسکی همزیستی و تعامـل بـه         «. کند  ردن بیشتر کمک می   دراماتیک ک 
هاي گوناگون معنوي و نه یک مجموعه از مراحـل گردیـدن             یافتۀ جهان   شکل هنري سازمان  
هـاي رمـان، بـا وجـود       هـا، طـرح    هـاي شخـصیت    به همین دلیل جهـان    . یک روح واحد است   

هـاي   هماننـد جهـان  ( سطح مشابه همزیـستی  شده، بر روي یک   بندي  هاي مختلف طبقه   لحن
کـه   قرار گرفته است، به جاي ایـن  ) که در چندصدایی صوري دانته وجود ندارد      (و تعامل   ) دانته

بـست منطقـی، نبـود     وجه نشان یک بن این موضوع به هیچ. همانند مراحل گردیدن تداوم یابد   
یافتـه و     ة خود چنـان پایـان     جهان داستایوفسکی به شیو   . تفکر و یک تناقض عینی نازا نیست      

  ).69: همان(» چنان بر روي خود بسته است که جهان دانته
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

10 - B.M. Engelgardt 
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هاي  کند؛ تحقیقاتی که در آن به پژوهش        باختین حتی به تحقیقات لوناتشارسکی اشاره می      
لوناتشارسکی «دهد که  باختین ادامه می . باختین نیز توجه داشته و از آن بسیار الهام گرفته بود          

کننـد و     در رمان یک نقـش واقعـاً مهـم بـازي مـی             »صداها«تمام  «کند که     ید می به حق تأک  
 لوناتـشارسکی آثـار   .)71: همـان  (»دهنـد   را ارائـه مـی  »نقطۀ دید بـر روي دنیـا  « یا   »باورها«

او . دانـد   نویسندگانی همچون شکسپیر، رابله و سروانتس را نیز داراي ویژگی چندصـدایی مـی             
باختین ضمن تأیید   . اند  داند که شرایط نخستین را آماده کرده        ی می این نویسندگان را پیشگامان   

: گویـد  که به طور مثـال در مـورد شکـسپیر مـی     چنان.  داردبه آنکلی این مسئله نقدهایی نیز  
توانـد    آن مـی  . که درام تئاتري طبیعتاً از یـک چندصـدایی اصـیل بـه دور اسـت                نخست این «

هاي متکثر داشته باشد، در آن جز یک نظـام   واند جهانت هاي متکثر داشته باشد، ولی نمی     طرح
که اگر امکان سخن گفتن از تکثر صـداهاي مـستقل            دوم این . تنهاي مرجع قابل قبول نیست    

تواند جز این باشد کـه نـسبت بـه اثـر کامـل شکـسپیر نـه نـسبت بـه           باشد، این موضوع نمی  
 در صورتی. هاي جدا صادق است، به بیان روشن در هر درامی جز یک صدا وجود ندارد    نمایش

اصول چندصـدایی  . شود که چندصدایی تکثر صداهاي مستقل در داخل یک اثر تنها تصور می          
که صداها، نزد شکـسپیر، داراي    سوم این . تواند جز در این شرایط محقق شود        ساختار کلی نمی  

بـه بیـان دیگـر،    . اي که نزد داستایوفسکی وجود دارد، نیستند     به اندازه  بینانه  نقطۀ دیدي جهان  
 سپس   باختین). 72: همان(» ایدئولوژیک نیستند   هاي شکسپیر در معناي کامل کلمه        شخصیت

بـرخالف اغلـب    «: گویـد   ورزد و در ادامـه مـی        کید می أبر بازگویی وجوه تمایز داستایوفسکی ت     
کننده و بیانی سخن یعنـی          را تنها به کارکردهاي بازنمایی     هنرمندان داستایوفسکی توجه خود   

هـا در یـک مـصنوع هنـري محـدود        هاي اجتماعی و فردي سخن شخصیت      بازآفرینی ویژگی 
چه بـراي داستایوفـسکی از بیـشترین اهمیـت برخـوردار اسـت، عمـل متقابـل و                    آن. کند  نمی

موضوع اصـلی کـه وي بـاز        آن  . شناختی آنهاست  هاي زبان   ها سواي مشخصه   گفتگویی سخن 
در آثار داستایوفـسکی  . طور اخص سخن معنادار است پردازد، سخن و به     نمایاند و به آن می      می

   .)131 :1377 تودوروف(» گردد شود و خطاب به آن ادا می سخن بر سخن دیگر واقع می
 آن هـاي گونـاگون از    نزد داستایوفـسکی بـه فهـم      ) کلمه(در پایان باختین باتوجه به گفته       

هـا در خـدمت ایـدئولوژي        امـا تـاکنون داوري نقـدها و تحلیـل          « :گویـد   کنـد و مـی      اشاره می 
هنوز آگاهی نظري کامالً روشـن از ارادة هنـري نویـسنده            . قهرمانان داستایوفسکی بوده است   

رسد که تمام آنهایی که در هزارتوي رمـان چندصـدایی وارد              به نظر می  . به دست نیامده است   
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اغلـب،  . شـنوند  شـوند و صـداي گروهـی را نمـی        علت تنوع صداها در آن گم می       شوند، به   می
هـا اصـول هنـري ترکیـب         حتی محاسبۀ مجموعه نیز کامالً نامـشخص اسـت؛ همچنـین آن           

کنـد،   هرکس به شیوة خود سخن پایانی داستایوفسکی را بررسـی مـی           . دانند  صداها را نیز نمی   
کننـد و   داي تنهـا و لحـن تنهـا مطالعـه مـی     اما همه آن را همانند یک کلمۀ واحـد، یـک صـ        

وحـدتی کـه کلمـه، صـدا و لحـن را در      . جاست که یک اشتباه اساسی صورت گرفته است      این
 در ).36: 1970بـاختین  ( »بخـشد، هنـوز در سـایه مانـده اسـت        رمان چندصدایی استعالء مـی    

بـه  . اصـی اسـت  هاي متفاوت ادبی رمـان داراي منزلـت خ         نتیجه از نظر باختین در میان گونه      
نویـسان نیـز      همچنین در میـان رمـان     . شود  عبارت دیگر، گونۀ ویژة گفتگومندي محسوب می      

هـاي گفتگومنـدي و چندصـدایی تلقـی          داستایوفسکی نـه تنهـا بهتـرین نمونـه بـراي رمـان            
کـه   چنـان . باشـد  گردد، بلکه بانی چنین چندصدایی و گفتگومندي به معناي تام آن نیز مـی    می
 »داستایوفـسکی خـالق رمـان چندصـدایی اسـت         «: نویـسد   مـی » داستایوفسکیبوطیقاي  «در  

  ).35: همان(
  

  گونه کارناوالی
کـه   باختین در مورد رمان به تقابل گفتگـویی میـان درون و بیـرون توجـه داشـته، امـا چنـان                  

تقابـل  «تودوروف نیز بر آن تأکید دارد، بـاختین بـه تقابـل دیگـري نیـز پرداختـه اسـت کـه                        
کـه در رابلـه بـه      چنان.  است »ی و فرهنگی بین فرهنگ عامیانه و فرهنگ رسمی        شناخت انسان

 تـودوروف  (»تقابل در فرهنگ جدي و فرهنگ خنده و شوخی   « تر از آن با عنوان      شکل صریح 
در نظر باختین به ویـژه بـا رویکـرد مارکسیـستی در تـاریخ گذشـته               . کند  یاد می ) 152 :1377

ن دو نوع ادبیات نیز وجـود داشـته کـه در تقابـل هـم قـرار       همواره دو نوع فرهنگ و به تبع آ     
ویژه به تقابل این دو نـوع ادبیـات در دورة قـرون وسـطا       او به. رسمی و غیررسمی: گرفتند  می

دنیاي پهناور اشکال و نمودهاي خنـده  ] هاي میانه در رنسانس و سده[«: گوید  توجه کرده و می   
در واقـع،   ). همـان (» خیزد  ودالی به مقابله برمی   با آهنگ رسمی و جدي فرهنگ کلیسایی و فئ        

گفتگوي غیررسمی گفتگویی مردمی و عامیانه است که بدون سوژة مـسلط و حـاکم، طـرفین         
ها همچون طنز  این گفتگوها در برخی از مراسم و آیین  . پردازند  گفتگو به تعاملی هم سطح می     

بندي و سانسورهاي اجتماعی به    سطح رسند، زیرا در طنز و کارناوال       و کارناوال به اوج خود می     
  .رسد حداقل و در مقابل گفتگو به حداکثر می
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این دو فرهنگ متقابل هر کدام خاستگاه نوعی ادبیات مخصوص به خود هـستند؛ ادبیـات     
هاي اساسی ادبیات عامیانه بـا ادبیـات رسـمی، برخـورداري             از تفاوت . رسمی و ادبیات عامیانه   
باختین از گونـۀ کارنـاوالی بـه عنـوان     . مندي به میزان باالي آن است     ادبیات عامیانه از گفتگو   

اي بـراي بیـان    تر، او گونۀ کارناوالی را نمونـه  کند و به بیان روشن گونۀ فرهنگ عامیانه یاد می  
هاي مرگ و نوزایی یا     تصاویر کارناوالی تصاویري هستند که به تقابل      . داند  فرهنگ عامیانه می  

تـصویرهاي کارنـاوالی دو رویـه و متنـاقض          «به همین دلیـل     . پردازند تخریب و سازندگی می   
هـاي میانـه محـدود        هاي کارناوالی از نظر باختین بـه دوره         این صورت  .)154 :همان( »هستند
هایی از ایـن   نمونه. هاي کهنی همانند ادبیات یونان باستان ریشه دارد شود، بلکه در ادبیات  نمی

باختین بر .  نیز در دوران یونان باستان مشاهده کرد 11پی  هاي منی  توان در هجویه    ادبیات را می  
مهري تاریخنگـاران   توجهی و بی این باور است که فرهنگ عامیانه و ادبیات کارناوالی مورد بی    

هاي قرون وسطا این خـصوصیت را داشـتند کـه           کارناوال به ویژه کارناوال    12.قرار گرفته است  
 که بر اثر قدرت یا ثروت یا موقعیت ویژه به وجود آمـده،        هاي اجتماعی  شدند تفاوت   موجب می 

هاي اجتماعی در شرایطی مـساوي بـه گفتگـو        فراموش شود و افراد بدون توجه به این تفاوت        
کننـدگان کارنـاوال، طبیعـت      عالوه بر ایجاد شرایط مساوي میان بازیگران و شـرکت         . بپردازند

ي براي گفتگومندي و چندصـدایی مـورد   شود تا چنین موقعیت مساو   گروتسکی آن موجب می   
دهنـد تـا افـراد     همچنین گروتسک و خنده از عناصري هستند که اجازه می . استفاده قرار گیرد  

  . یک جامعه به دور از سانسور اجتماعی یا سانسور روانی به بیان و گفتگوي آزادانه بپردازند
 به موضوع فرهنگ رابلهر کتاب او د. باختین نماد چنین ادبیاتی را در رابله جستجو می کند

پردازد و براي همین مسئله گونۀ گروتسک را بـه عنـوان             عامیانه در مقابل فرهنگ رسمی می     
اي از فرهنگ رسـمی قـرار    اي از فرهنگ عامیانه در مقابل گونۀ کالسیک به عنوان گونه      گونه
 را بـه دو بخـش    ادبیـات شناسی و نظریـۀ رمـان   زیباییباختین در فصل پایانی کتاب     . دهد  می

کند که هریک، نویسندگان و آثار خاص        مرتبط با فرهنگ رسمی و فرهنگ مردمی تقسیم می        
شناسی این انتقاد را دارد کـه فقـط بـه ادبیـات فرهنـگ                باختین به نقد و زیبایی    . خود را دارند  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
11 - Menipean Satire 

پردازان همفکر او مورد توجه جمعی از تاریخنگاران مارکسیستی قرار گرفته بود   و برخی از نظریهالبته این مسئله باختینـ  12
ل یتاریخ ادبیات و هنري که در آن نه تنها مـسا . نویسی جدید در مورد هنر و ادبیات آغاز گردد و موجب شد تا موجی از تاریخ 

گیري آثار هنري   عامه و نقش اقشار مختلف جامعه در شکلاجتماعی فراموش نشده است بلکه به اهمیت تعامل میان فرهنگ
 .کید شده استأت
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خوبی   کند که به همین دلیل برخی آثار همچون آثار رابله به           اند و اضافه می     رسمی توجه کرده  
که منتقدان بـا قواعـد     اند، زیرا این آثار به فرهنگ مردمی تعلق دارند، در صورتی            شناخته نشده 

گوید که رابله وارث و اوج خندة مردمی اسـت کـه     او می . پردازند  فرهنگ رسمی به نقد آن می     
که داستایوفسکی الگـوي رمـان گفتگومنـدي و           طوري بنابراین، همان . هزاران سال سابقه دارد   

هایی الگوي ادبیات کارناوالی تلقی      شود، رابله نیز با تفاوت      چندصدایی نزد باختین محسوب می    
  . گردیده است

گویـد، بـر     ویژه هنگامی که در مـورد رابلـه سـخن مـی             باختین در مطالعۀ انواع ادبی و به      
رحـسب  هر نوع ادبی تصویري متفاوت از واقعیت، ب«. موضوع مکان و زمان تأکید فراوانی دارد  

  ).161 :همان(» عرصۀ بازنمایی همواره خاص و مشخص است. کند مکان و زمان، ارائه می
آثـاري کـه داراي ویژگـی    . کـار بـرد   باختین براساس این دو عامـل واژة کرونوتـوپ را بـه      

رابلـه داراي چنـین   . کننـد   گفتگومندي هستند، کرونوتـوپ زنـدگی جامعـۀ خـود را بیـان مـی              
رابله در آثارش چشمان ما را به روي کرونوتـوپ     «: گوید  اختین می که ب  خصوصیتی است، چنان  

 کـشفیات  ةدر ایـن امـر وي بـا عـصر تـاز      . گـشاید  پایـان زنـدگی انـسانی مـی        همگانی و بـی   
  ).177 :همان(» ساز است  همالًشناختی و جغرافیایی کام ستاره

عـالی و دانـی، و     نوشتار کارناوالی براساس وارونگی؛ وارونگی باال و پایین، اصـل و قلـب،              
این جسم دانی و زمینی در ادبیـات    . حضور و نفوذ فرهنگ مردمی در ادبیات استوار شده است         

به همین دلیل ادبیـات کارنـاوالی   . کند اي ایفا می مردمی حضوري گسترده دارد و نقش اساسی    
. کردن و خـوش گذرانـدن اسـت        آکنده از نمادهاي زمینی مربوط به خوردن، خوابیدن، شوخی        

بندي، آثار ادبی در طول تاریخ را در دو دسته جـاي   که مالحظه شد، باختین با این تقسیم     چنان
این تقابل و رقابت میـان دو دسـتۀ   . داند  او آثار چندصدایی را داراي غناي فراوانی می       . دهد  می
 البتـه بـاختین  . گردید صدا و چندصدا باتوجه به شرایط گوناگون، موجب غلبۀ این یا آن می       تک

  .داند صدایی در قرون اخیر را تسلط اومانیسم، مسیحیت و منطق صور می علت غلبۀ تک
فایده نخواهد بود که پیش از پایان بردن این بخش یادآوري شود که باختین عالوه بـر                بی

. پنـدارد   هایی همچون حماسه و نمایش نیز بسیار کم و ضعیف می            شعر، چندصدایی را در گونه    
گفتگوي نمایـشی در تئـاتر، همچـون گفتگـوي          : نویسد   می داستایوفسکیبوطیقاي  باختین در   

تحـرك محبـوس    گویانه خـشک و بـی   هاي روایی، همیشه در یک چارچوب تک    نمایشی گونه 
هاي نمایشی در یک نگرش واحد که بـه         از نظر باختین شخصیت    .)48: 1970باختین  ( اند  شده
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بـه همـین دلیـل    . پردازنـد  به ایفاي نقش مـی دنیاي نویسنده، کارگردان و تماشاگر تعلق دارد،      
همچنین باختین در تئاتر و هنرهاي نمایشی سـهم  . صداست جهان تئاتر جهانی یکپارچه و یک 

ها نسبت به نویسنده قائل است، زیرا جهـان روایـی کـه در آن         کم و نامتعادلی براي شخصیت    
از میـان  . ویـسنده اسـت  پردازند، جهانی متعلق به یـک فـرد یعنـی ن     ها به گفتگو می    شخصیت

  . داند گو محور می  باختین، تولستوي را یک نویسندة تک،نویسندگان بزرگ
 

  از گفتگومندي تا بینامتنیت
هـاي نظـري بینامتنیـت را        ها سخن گفته شد، زمینه     گفتگومندي و چندصدایی که در مورد آن      

رائه مباحث بینـامتنی نیـز      که بدون مباحث گفتگومندي ا     چنان. نزد یولیا کریستوا فراهم آوردند    
اي بـراي گفتگومنـدي بـاختین قائـل         پژوهشگران بینامتنیت همواره جایگـاه ویـژه      . میسر نبود 

. توان یافت که به نوعی به گفتگومنـدي نپرداختـه باشـد    هستند و هیچ کتاب بینامتنیت را نمی  
 وارد یک گفتگـو    در هر متنی، گفته   «: نویسد   می بینامتنیتطور مثال تیفن ساموئل در کتاب        به

شناختی و تجـرد نظـري، از        این نظري است که یولیا کریستوا، با لذت       . شود  ها می  با دیگر متن  
گروس دربارة رابطۀ   ـ  همچنین ناتالی پیگی. )10: 2005ساموئل  (»گیرد باختین به عاریت می

ین دریافت گفتگومندي، که یـک نقـش اساسـی در تکـو    «: نویسد گفتگومندي و بینامتنیت می   
پرداز رمـان، میخائیـل    هاي فیلسوف و نظریه کند، به طور تنگاتنگ به نوشته بینامتنیت ایفاء می 
مورد تـأثیر گفتگومنـدي     سوفی رابو نیز در.)25: 2005پیگی گروس ( »شود باختین مرتبط می 

د هـاي گونـاگون خـو    باختین در نوشته«: نویسد بر بینامتنیت و نیز تأثیر باختین بر کریستوا، می    
دهـد کـه یکـی از منـابع نظریـۀ             مندي در خصوص گفتگومندي ارائه نمـی        هرگز معرفی نظام  

هاي  گرفت؛ یعنی از سال     به عالوه نظریۀ گفتگومندي به مرور زمان شکل می        . بینامتنیت است 
هاي پسین دهۀ هفتـاد در کـشور فرانـسه ترجمـه         گردید و در سال     بیست تا پنجاه متحول می    

: نویـسد  پردازد و می  رابو در ادامه به دریافت کریستوا از گفتگومندي می.)75: 2002رابو   (»شد
کند، گفتگومندي عبارت اسـت از هـر تـوجهی از        در معناي عمومی که کریستوا برداشت می      «

شـود کـه ایـن     مشکل از اینجـا ناشـی مـی   . سوي گفتمان ادبی نسبت به دیگري و گفتمان او     
توانـد ارتبـاط میـان یـک          که گفتگومندي می    دد، چنان گر  هاي ناهمگون باز می    دیگري به افق  

. شـود  راوي و مخاطب خود، یا میان یک راوي یـا یـک نویـسنده و شخـصیت خـود تعریـف                   
که اغلـب شـامل یـک گفتمـان اجتمـاعی           ـ   همچنین ارتباط میان زبان ادبی و زبان غیرادبی       
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تباط میان یک گونۀ ادبـی   دهد تا ار    گفتگومندي همچنین اجازه می   . گیرد  را در برمی  ـ   شود  می
 ).76: همـان ( »گیـرد  می ها یا با خودش همچون یک گونه همانند رمان نیز در بر   و دیگر گونه  

شـناس ادبیـات    هـاي تـاریخ   نظریـه «: نویـسد  مـی درآمدي بر بینامتنیت ان کلر ژیونو در کتاب   
چـاپ شـدند و    شود، اما دیرتر      روسی، میخائیل باختین به نیمۀ نخستین قرن بیستم مربوط می         

در فرانسه نیمۀ دوم قرن بیستم به ویژه به لطف یولیا کریستوا یـا تزوتـان تـودوروف شـناخته              
هاي باختین را تفسیر کردند و یولیا کریستوا با اطالق نقـش پدرانـه           این اشخاص نوشته  . شدند

رار شناسی روس، تفکرات باختین را در نظریۀ خـود مـورد اقتبـاس قـ       مفهوم بینامتنیت به زبان   
ویــژه در مــورد گفتگومنــدي و    نظریــات بــاختین بــه)9: 2005 ان کلــر ژیونــو (»داده اســت

و به دنبال ایـن معرفـی    چندصدایی توسط کریستوا و تودوروف ترجمه و در فرانسه منتشر شد
 . بود که توسط متفکران بزرگ دیگري همچون بارت و ریکور مورد استفاده قرار گرفت

  
  گیري نتیجه
صـدا و چندصـدا و موضـوع     هـاي تـک   مالحظه شـد، بـاختین بـا طـرح نظریـۀ مـتن      که    چنان

در . گیري مباحث بینامتینت نقـش داشـته اسـت      گفتگومندي بیش از هرکس دیگري در شکل      
گاه از واژة بینامتنیت استفاده نکرده است، زیرا این واژه بعدها توسط یکـی از     واقع، باختین هیچ  

هـاي بحـث بینامتنیـت را فـراهم      ، اما به بهترین شکل زمینه     پیروانش یعنی کریستوا ابداع شد    
پردازان پیشابینامتنیت نامیـد و در ایـن رابطـه       توان از نظریه    به همین دلیل باختین را می     . آورد

 با مطالعۀ آثار و آراء او در خصوص روابط فرا. پرداز محسوب کرد ترین و مؤثرترین نظریه  بزرگ
دصـدایی بـود کـه کریـستوا بـراي نخـستین بـار وضـع واژة                 شناختی، گفتگومنـدي و چن     زبان

گفتگومندي باختینی نه تنهـا بـر روابـط موجـود میـان یـک گفتـار و                  . بینامتنیت را وضع کرد   
پرداز روسی بتوانـد     گردد تا این نظریه     ورزد، بلکه مالك و میزانی می       گفتارهاي دیگر تأکید می   

هاي متمایل بـه   صدایی و متن اي متمایل به تکه متن: ها بپردازد به تمایز دو دستۀ بزرگ متن     
. دهـد   باختین شعر را در زمرة دستۀ نخست و نثر را در زمرة دسته دوم جـاي مـی                   .چندصدایی

این نظریات باختین موجب گردید تا پژوهشگران عرصۀ زبان، ادبیات و هنر با عناصـر بخـش                 
شناسان قرار گرفته بـود،   زبانتوجهی سوسور و دیگر  فرهنگی و اجتماعی که مورد غفلت یا کم    

توجه باختین به گفتار موجب شد تا پژوهشگران، دیگر در مطالعات صرفاً زبـان و     . آشنایی یابند 
بر همین اساس است که روابـط       . زبانی محدود نباشند، بلکه به روابط فرازبانی نیز توجه نمایند         
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. شود ۀ فرازبانی نیز کشیده میشود، بلکه به عرص     متنی نزد باختین به درون زبانی محصور نمی       
هاي چندصـدایی و بـا عنـوان گفتگـو و        همچنین باختین ارتباطات و مبادالت متنی را در متن        

  . دهد ها مورد مطالعه قرار می گفتگومندي متن
هـاي بـاختین توسـط       شود، بلکه پـژوهش     بینامتنیت تنها میراث باختین محسوب نمی     

شناختی نیز ادامه پیدا کرد و برخی از مکاتب          زبانبرخی از محققان در حوزه گفتگومندي       
همچنـین در   . انـد   شناختی متمرکـز شـده     همچون مکتب اسکاندیناوي بر چندصدایی زبان     

عرصۀ سیاست نیز توجه خاصی بـه مفـاهیم چندصـدایی و گفتگومنـدي شـده و در ایـن                  
هیمی کـه  توان نتیجه گرفت برخـی از مفـا   می. خصوص آثاري چند نیز انتشار یافته است      

در پایان . ها تأکید داشته، هنوز به طور کامل مورد استفاده قرار نگرفته است  باختین بر آن  
شناسی انـسانی   شناسی و هستی توان گفت که آراء و افکار او موجب ارائه نوعی انسان          می
  .  شود می
  

  پیوست
  زندگینامۀ کوتاه باختین

او از همـان آغـاز بـه زبـان آلمـانی نیـز       . آمـد روسیه به دنیا ) Orel( در اورل 1896باختین در  
. هاي دیگري همچون یونانی، لهـستانی و عبـري نیـز آشـنا شـد      تسلط یافت، اما بعدها با زبان  

او سـپس  . پترزبوگ در زمینۀ ادبیـات آغـاز کـرد         ـ وي تحصیالت دانشگاهی خود را در سنت      
 همـین شـهر بـود کـه بـا      در ویتبسک به عنوان استاد ادبیات تدریس خود را آغـاز کـرد و در           

پترزبـورگ   ــ   پـس از چنـدي بـه سـنت    1927او در سـال  . شاگال، نقاش معروف آشنا گردید   
هـاي روسـی در آنجـا بـسیار فعـال بودنـد،           بازگشت و در مؤسسه تاریخ هنـر کـه فرمالیـست          

: انـد  رساند که از آن جملـه    ها آثار خود را به چاپ        باختین در این سال   . مشغول به همکاري شد   
) 1928 (روش صـوري در تـاریخ ادبـی       ،  )1927 (ل شعر داستایوسکی  یمسا،  )1927 (رویدیسمف

بــا پایــان دوران نــسبی آزادي و بــه قــدرت رســیدن  ). 1929 (مارکسیــسم و فلــسفۀ زبــانو 
باختین پس از تدریس در چندین شهر روسـیه بـاالخره           . استالین، باختین لنینگراد را ترك کرد     

 بود که مجمعی را با همفکران خـود تـشکیل داد و بـه بحـث در               به نول رسید و در همین جا      
هـا   آن. شـد   ها محـسوب مـی     باختین پیشگام فکري آن   . ل فرهنگی و ادبی پرداخت    یمورد مسا 

 بـاختین بـه اتهـام وابـستگی     1936در سـال  . نشـستند  گاهی تا سحرگاه به بحث و گفتگو می    
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هـاي    سـال زنـدگی در اردوگـاه       شدید به کلیساي ارتدوکس توسط رژیم کمونیـستی بـه پـنج           
اجباري محکوم شد که به واسطه دخالت وزیر فرهنگ شوروي بـه تبعیـد در قزاقـستان تغییـر        

معلـم تـدریس کـرد و ایـن بهتـرین دورة       پس از پایان این مـدت، وي در مرکـز تربیـت          . کرد
د بـا  باختین به نویسندگان اروپایی توجه کـرد و کتـاب مهـم خـو      . هاي پژوهشی او بود    فعالیت

عنوان اثر فرانسوا رابله و فرهنگ عامـه در قـرون وسـطا و نزدیـک بـه رنـسانس را در سـال             
 رئـیس بخـش ادبیـات روس و بیگانـۀ دانـشگاه             1961 تـا    1946او از   .  به چاپ رسـاند    1941

هاي شـصت توسـط    او در سال.  در مسکو از دنیا رفت 1975سارانسک بود و سرانجام در سال       
پاي غربی معرفی شـد و از همـان هنگـام تـاکنون بـر      رو فرانسویان و ا کریستوا و تودوروف به   

تـودوروف زنـدگی علمـی بـاختین     . تحقیقات زبان، ادبی، هنري، اجتماعی تأثیرگذار بوده است       
  :اند از کند که عبارت را به شش مرحلۀ گوناگون تقسیم می

 پـیش از سـال  ( توجه به سنت فلسفی آلمان از کانت تا هوسرل و بحث پدیدارشناسی ـ   1
1926(.  
  .)1929تا سال 1926از سال (شناختی  شناختی و بحث جامعه پرداختن به مباحث روش ـ 2
  .)1935 تا سال 1929از سال (بحث در مورد گفتار و گفتگومندي  ـ 3
پرداختن به تاریخ رمان و طرح مباحث مهمی همچـون موقعیـت زمـانی و مکـانی یـا       ـ  4

  .)1941سال  تا 1936از سال (کرونوتوپ 
 تـا سـال   1942از سـال  (هایی کـه منتـشر نـشده اسـت      پرداختن به تدریس و خطابه ـ  5
1952(.  
 تـا سـال   1953ال از سـ (شـناختی   ل اصلی نظري همچـون روش یبررسی دوباره مسا ـ  6
1975(.  

    منابع
  . نشر مرکز: تهران. ترجمۀ داریوش کریمی. منطق گفتگویی .1377. تودوروف، تزوتان

  .نشر چشمه: تهران. د جعفر پایندهترجمۀ محم. سوداي مکالمه، خنده، آزادي .1380 . میخائیلباختین،
Bakhtine, Mikhaïl. 1970. La Poétique de Dostoievski. Paris: Seuil. 

------------------. 1970. L’œuvre de François Rabelais. Paris: Gallimard. 

2  



                                                              Bakhtine, Dialogism and Polyphony 414  پژوهشنامۀ علوم انسانی

------------------. 1975. Esthétique et théorie du roman. Paris: Gallimard. 

------------------. 2003. Pour une philosophie de l'acte. L'âge d'homme. 

Ducrot, Oswald. 1984. Le dire et le dit. Les Editions de Minuit. 

Claire Gignoux, Anne. 2005. Initiation à l’intertextualité. Ellipses. 

Piegay-Gros, Nathalie. 1996. Initiation à l’intertextualité. Dunod. 

Rabau, Sophie. 2002. L’intertextualité. Flammarion. 

Samoyault, Tiphaine. 2005. L’intertextualité. Paris: Armand Colin. 

1  


