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جستارهايي دربارة رمان: اي تخيل مكالمه
1  

  . ص568. 1387. نشر ني. تهران. ترجمة رؤيا پور آذر. نوشتة ميخائيل باختين

  

   پورآذرياؤر

  تهران  دانشگاه ادبيات انگليسيكارشناسي ارشد آموختة  مترجم و دانش

  

ميخائيل ميخائيلوويچ باختين
2

م در شهر آريول روسيه ديده به جهان 1895 در سال 

نخستين مراحل . اي اصيل منسوب بود رش كارمند بانك، و به خانوادهپد. گشود

اي آلماني آغاز شد كه از زبان روسي هيچ  آموزش او در خانه و زير نظر معلم سرخانه

هاي  جايي دليل جابه او كه از كودكي در فضايي دوزبانه بزرگ شده بود، به. دانست نمي

هاي  ي و يديش را فراگرفت و با فرهنگهاي لهستاني، عبر فراوان شغلي پدرش، زبان

هاي التين و يوناني را  در زمان تحصيل دانشگاهي نيز زبان. گوناگون نيز آشنايي يافت

شناسي از دانشگاه  م در رشتة آثار كالسيك و متن1918در سال . خوبي آموخت به

يساي م به اتهام ارتباط با اعضاي مخفي كل1929در سال . آموخته شد پيتروگراد دانش

هاي  از آنجا كه در زمان پاكسازي. ارتودكس روسيه دستگير، و به قزاقستان تبعيد شد

گستردة سياسي در زمان استالين
3

، باختين در سمت معلمي گمنام در دانشكدة تربيت 

. ها در امان بماند كار بود، توانست از اين پاكسازي معلم استان ماردوويا مشغول به

ها و عاليق  ها تخصص كرد كه اعضاي آن لعاتي شركت ميهاي مطا همواره در گروه

در . ها داشتند سازي و مانند اين شناسي، موسيقي، مجسمه گوناگوني ازجمله فلسفه، زبان

شناسي پرداخت و سپس  هاي نخستش به روابط دوگانة علم اخالق و زيبايي نوشته
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 داستايوفسكي بوطيقايدر كتاب . توجهش به مسئلة چندصدايي در رمان معطوف شد

هاي چندصدايي داستايوفسكي اي رمان ماهيت گفتمان مكالمه
4

گويي   را در قياس با تك

آثار تولستوي
5

اش را دربارة گونة  سپس در دهة سي قرن بيستم، نظريات تازه.  شرح داد

نويس  پس از آن با بررسي آثار رمان.  بازنموداي تخيل مكالمهادبي رمان در كتاب 

وا رابلهفرانسوي، فرانس
6

اين پژوهش كه در . گرايي در ادبيات پرداخت ، به كارناوال

دنبال داشت و سرانجام پس از  هاي فراواني به نامة دكتري او بود، جنجال واقع پايان

باختين اندك زماني پس از .  منتشر شدرابله و دنيايشگذشت نوزده سال با عنوان 

  . م دار فاني را بدرود گفت1975ال دريافت دكتراي افتخاري از دانشگاه ييل، در س

 كه توسط مايكل هولكويستاي تخيل مكالمهكتاب پيراستة 
7

 و كريل امرسون
8

 از 

تازگي ترجمة فارسي آن نيز به بازار كتاب  زبان روسي به انگليسي ترجمه شده و به

، »پيشينة گفتمان رمانگرا«، »حماسه و رمان«: ايران راه يافته، دربردارندة چهارمقاله

  . است» گفتمان در رمان«و »  مكاني در رمان-اقسام زمان و پيوستارهاي زماني«

هاي ادبي حماسه و رمان، در پي عرضة  باختين در مقالة نخست با مقايسة گونه

نظر او تاكنون تعريف مشخص و درستي  تعريف روشني از گونة رمان است كه به

گزيند كه همگي  هاي ادبيات برتر برمي منزلة يكي از گونه او حماسه را به. نداشته است

. كند هايي قانونمند و برافتاده هستند و سه ويژگي خاص را براي حماسه بيان مي گونه

گفتة باختين، زمان حماسه گذشتة مطلق است؛ زماني آرماني كه به نياكان، پيشگامان  به

مان معاصر سرايندة مراتبي بهتر و ارزشمندتر از ز لحاظ سلسله و پدران وابسته است و به

اي است كه هيچ  دنياي حماسة مطلق در گذشته. آيد شمار مي حماسه و مخاطبان او به

ديگر ويژگي حماسه اين است كه . كند ارتباط اندامواري با آيندة خود برقرار نمي

موضوع . تجربة شخصي و انديشة آزاد سرايندة حماسه جايي در آفرينش داستان ندارد

سومين ويژگي حماسه، فاصلة . حماسة ملي وام گرفته شده استحماسه از سنت و 

شده براي گذشتگان،  مراتبي فرض مطلق حماسي است كه با وفاداري به نظام سلسله

در چنين فضايي . گيرد امكان هر نوع ارتباط خودماني با حماسه را از مخاطب برمي

آميز به بازنمايي ابژة خود  سراينده بايد با زباني ارزشمند و واال و با برخوردي احترام
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يك از اجزاي حماسه وجود ندارد و دنياي حماسي هيچ  امكان چالش با هيچ. بپردازد

ما موظفيم به دنياي حماسي بباليم كه دنيايي كامل است و در . تابد نسبيتي را برنمي

پروري  در تصويري كه از اين جهان فسرده و صلب با قهرمان. اي دور قرار دارد گذشته

در ادامه، . شود، زماني براي مكالمه و ارتباط مستقيم وجود ندارد فاقد زمانش ارائه مي

به نظر او، ذهنيتي كه رمان را . شود هاي گونة رمان را يادآور مي باختين برخي ويژگي

تواند در قلمرو ارتباط حداكثري با زمان حال  آفريند، ذهنيتي چندزبانه است كه مي مي

شده از انسان در حماسه و  درنتيجه، انگارة بازنمايي. ي هنري بپردازدها به ساخت انگاره

اي  گفتة باختين، انگارة انسان در رمان انگاره به. هاي فراواني با يكديگر دارد رمان تفاوت

در پايان، . كند كه انگارة انسان حماسي، ايستايي محض را بازنمايي مي حالي پوياست، در

شناسي خاص رمان است و  بررسي گونة رمان نيازمند سبكگيرد كه  باختين نتيجه مي

شود، از پژوهش در  هاي ديگر ادبي استفاده مي هاي سنتي كه براي بررسي گونه روش

  . گونة رمان عاجز است

هاي ادبي  كه ممكن است در گونة رمان يا ساير گونه(در مقالة دوم، گفتمان رمانگرا 

نظر باختين، گفتمان رمانگرا  به.  جدا شده استهاي ديگر از گفتمان) وجود داشته باشد

هاي گوناگون است و با بررسي  ها و زبان نتيجة ستيزي طوالني و سخت بين فرهنگ

هاي مختلف  دقيق تاريخچة گفتار اقوام مختلف و تغييرات عمده در سرگذشت زبان

ي ذهنيتي توان رد اين گفتمان را در هجوهاي منيپوسي روميان باستان يافت كه دارا مي

مستقيم، به  هاي مستقيم، غيرمستقيم و نيمه قول باختين با بررسي انواع نقل. دوزبانه بودند

كند؛ اما بحث مفصل اين موضوع را در  هاي گفتمان رمانگرا اشاره مي برخي ويژگي

توجه او بيشتر » پيشينة گفتمان رمانگرا«در مقالة . كند دنبال مي» گفتمان در رمان«مقالة 

امل ايجاد گفتمان رمانگرا معطوف شده و در ميان عوامل گوناگون فقط به دو به عو

دو مقالة نخست كتاب در مقايسه با دو مقالة . عامل خنده و دگرمفهومي پرداخته است

  . پردازد هاي كمتر مي تر است و به مباحثي با پيچيدگي پاياني، كوتاه

 مكاني است، مقالة بسيار - ر زمانيعنوان مقالة سوم كه داراي نوواژة باختيني پيوستا

او با بررسي . هاي مختلف رمانگراست  مكان در گونه-داري دربارة الگوي زمان دامنه

 مكاني گوناگون را تبيين، و البته - هاي رمانگرا حدود ده الگوي زماني تعدادي از گونه
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 هاي  مكان در گونه- ديگر پژوهشگران را به بررسي و كشف بقية الگوهاي زمان

محور -هاي هنري، مقوالتي پيوستار نظر باختين، انگاره به. رمانگرا دعوت كرده است

مكاني ايفاگر نقش بسيار مهمي در بازنمايي نوع - هستند و درواقع پيوستار زماني

در روايت نيز وقايع روايي بر . انگارة انسان است هاي موجود در اثر ازجمله  انگاره

باختين در اين مقاله پيوستارهاي گوناگون را با . وندش دهي مي اساس پيوستار سازمان

: توان به اين پيوستارها اشاره كرد كند كه از آن جمله مي جزئيات فراوان بررسي مي

 -نامه و اتوبيوگرافي باستاني و پيوستار زماني هاي عاشقانة يوناني، زندگي سلحشورنامه

پردازد و انواع پيوستارهاي  نيوس مياو همچنين به آثار آپوليوس و پترو. اي مكاني رابله

در بخش ديگري از اين مقاله، نقش دلقك، ولگرد و ابله در . كند ها را بررسي مي آن

بررسي تغييرات . نثرهاي رمانگرا و در پيوستارهاي گوناگون توضيح داده شده است

نويسنده و ها در پيوستارهاي گوناگون، تقاطع و تعامل پيوستارها، ارتباط پيوستار  انگاره

پيوستارهاي موجود در اثر و اشاره به جايگاه پيوستار مخاطب، از ديگر موضوعات اين 

هاي خاصي دارد كه طرح آن در چكيده ناممكن  بحث پيوستار پيچيدگي. مقاله است

طور كلي، باختين بر اين باور است نقد پيوستاري، فهم ما را از آثار ادبي  به. نمايد مي

توان جدايي  مكاني مي-شد و همچنين با بررسي پيوستار زمانيبخ بسط و ژرفا مي

  .هاي ادبي را آشكارتر دريافت اي و حتي گونه هاي گونه سنخ

در . نام دارد» گفتمان در رمان«، اي تخيل مكالمهترين مقالة كتاب  آخرين و پيچيده

را به مطالعة مندان  توان به بعضي از نكات اين مقاله اشاره، و عالقه اين خالصه فقط مي

اي اجتماعي  اي را پديده اصوالً باختين گفتمان مكالمه. دقيق و كامل مقاله راهنمايي كرد

از . داند و در مطالعة هنر كالمي به بررسي دوشادوش شكل و محتوا قائل است مي

طور همزمان  سويي معتقد است در بررسي گونة رمان بايد سبك و زبان رمان به

نظر باختين، ابژة بازنمايي در رمان، شخص سخنگو و گفتمان   به.موردتوجه قرار گيرد

داند و تعريف خاصي از مكالمه عرضه  اي مي او گفتمان رمان را گفتماني مكالمه. اوست

شناختي ويژة جهاني است كه  گرايي براي باختين روش معرفت مكالمه. كند مي

هاي باختين  ه از نوواژهديگرمفهومي ك. ديگرمفهومي يا ديگرزباني بر آن حاكم است

كنندة عمليات معنا در تمامي بيانات و دربردارندة برتري  است، درواقع عامل تعيين
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نظر باختين، همة بيانات ديگرمفهوم هستند؛ چون حاصل كاركرد  به. بافت بر متن است

مفهوم ديگربودن در اين بحث، مفهومي بسيار . باشند ماتريسي از عوامل مختلف مي

سازي نيست و فقط به چيزي  معناي بيگانه ديگربودن الزاماً به. و ضروري استبنيادين 

حضور . شود كه فردي از نظر فردي ديگر به خود اختصاص داده است گفته مي

اي درون يك زبان  نيروهاي مركزگرا و مركزگريز در خود زبان پديدآور فضاي مكالمه

مات را از كتاب فرهنگ لغت گفتة باختين، ما كل به. و حتي درون يك كلمه است

كلمه هنگامي كه به فرد سخنگو . گيريم ها را از ديگران وام مي گيريم، بلكه آن برنمي

سوژة متكلم بايد بكوشد . رسد، پيشاپيش جوالنگاه مقاصد گويندگان قبلي است مي

در . كلمه را از مقاصد قبلي موجود در آن تهي كند تا مقاصد خود را در آن جاي دهد

. شود اي از زبان ديگري نموده مي ، براي بازنمايي فرد متكلم و گفتمان او انگارهرمان

مستقيم مقاصد گويندة اصلي دچار شكست  قول مستقيم، غيرمستقيم يا نيمه هنگام نقل

گذاري بيان ديگري نيز نقش مهمي در  گذاري و بازتكيه يند تكيهااز سويي فر. شود مي

وندهاي هدفمند يكي ديگر از عواملي است كه باختين ساخت پي. كند قول ايفا مي نقل

كارگيري اين عوامل گوناگون و  تواند با به مؤلف مي. گويد فراخي از آن سخن مي به

گويه ناتوان كند يا  ها را در فضايي تك سرانجام با سازآرايي صداهاي موجود در اثر، آن

ها را برايشان فراهم  آنمجال شنيده شدن هر يك از صداهاي گوناگون و ارائة منطق 
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