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  :نقد مقاله

  تبِ تند باختين در ايران

  

  خاني  امن عيسي

   دانشگاه گلستان،استاديار زبان و ادبيات فارسي

  

مان حياتش شهرت چنـداني     دست متفكراني است كه هرچند در ز        باختين از آن   ميخائيل

بـا اقبـال    » اشگـويي و  منطق گفـت  « او و نظرية     ،گذرداش مي  هرچه از خاموشي   نيافت،

پـرداز  تـرين نظريـه  ؛ تا آنجا كه برخـي او را بـزرگ      شود   مي رو ه روب يافزون و روز  فراوان

همـين غنـاي انديـشه و همخـواني         . )7: 1377 روف،تـود (داننـد   ادبيات در سدة بيستم مي    

ده است تـا مـورد توجـه بـسيار محققـان            هاي انسان معاصر سبب ش    نظرية او با دغدغه   

ن ايراني نيـز از ايـن قاعـده         محققا. ويژه علوم انساني قرار گيرد     هاي گوناگون و به   حوزه

دموكراسي ماننـد   (هااند و كتاب او روي خوش نشان دادهمستثنا نبوده، به باختين و آراي 

هـاي ايـن     بسياري را بـا توجـه بـه انديـشه          هاي  و مقاله )  اثر منصور انصاري   گوييو  گفت

دقيـق و درسـت      باختين هميشه    ، اين توجه به آراي    سفانهاما متأ . اند   نوشته متفكر روسي 

 خرين مقاالتي كه با الهام از آراي      كه مطالعه و بررسي برخي از آ       است؛ چنان  انجام نشده 

و » گومنـدي و چندصـدايي در شـعر حـافظ         و  گفـت « انـد، يعنـي   چاپ رسيده  ين به باخت

»چندصدايي در رمان زنان ايران    «
1

هدف مقالـة حاضـر نيـز       .  گوياي درستي اين ادعايند    

  .برده است  نامنقد مقاالت

  »گومندي و چندصدايي در شعر حافظو گفت«نقد مقالة 

 كـه بـه   آن اسـت » عر حـافظ وگومنـدي و چندصـدايي در شـ        گفـت «مقالة  هدف نهايي   

قول  ه ديوانش تجلي چندصدايي است و به      خوانندگانش بقبوالند حافظ شاعري است ك     

هـا در حكـم يـك ملـودي         يـك از شخـصيت     الهامي حافظ هر   در اشعار «نويسندة مقاله   
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هـاي  كـه بـاختين در رمـان       سـازند همچنـان   هـايي را مـي    ها نغمـه   هستند و مجموعة آن   

براي اثبات اين ادعا    نويسنده   .)113: 1390 مقدم، صالحي(» . است داستايوفسكي چنين ديده  

هـا و ايهـام      حافظ يعني طنز و انتقاد اجتمـاعي، تعـدد شخـصيت           ديوانبه سه خصيصة    

 ديـوان ها دليلي است قاطع بر چندصـدايي بـودن            حضور آن  ،نظر او   كند كه به  اشاره مي 

ن عناصر همـان عناصـري هـستند         كه نويسنده پنداشته است اي      دليل  شايد به اين   .حافظ

هـاي  ها را بهترين نمونـه  شوند؛ آثاري كه باختين آن كه در آثار داستايفسكي نيز ديده مي      

ابيـات متعـددي از     نويسنده در ادامه براي اثبات گفتـة خـويش          . دانستچندصدايي مي 

ي ها بر واقعيـت، چنـد ايـراد اساسـ         جز اولويت دادن ارزش    اين مقاله به  . آوردميحافظ  

ـ    ، ساده ترين آن  ديگر نيز دارد كه مهم     اختين و ناديـده گـرفتن بـسياري از         سازي نظرية ب

  .هاي حافظ استرشع

كند؛ يعني  مدارانه را تهديد مي    ين ايرادي است كه هر تحقيق ارزش      تر سازي مهم   ساده

 در  اغلـب، .دكننـ كوشند با كمك يك نظريه، متني را بخوانند و بررسي تحقيقاتي كه مي  

 بـراي انطبـاق دادن نظريـه بـا مـتن، يـا              شود كه پژوهـشگر   ونه تحقيقات ديده مي   گ اين

، افزايـد و بـدتر از همـه       كند و يا چيزهايي به مـتن مـي        هايي از متن را حذف مي      بخش

ها آشكارا   برخي از اين تحريف    برده   نام در مقالة . دهدارچوب نظري خود را تغيير مي     چ

همـان  . كنـيم ها بسنده مي  سازي  مورد از اين ساده    شود كه در اينجا فقط به يك      ديده مي 

نظـر آوريـم كـه نويـسنده آن را يكـي از داليـل حـضور                 طنز و انتقـاد اجتمـاعي را در       

حتي اگر فراموش كنيم داستايفسكي استاد تـشريح        . داندحافظ مي  ديوانچندصدايي در   

چـرا   ده پرسـيد كـه  ال را از نويسناي طنّاز، بايد اين سؤ    ارواح عريان است و نه نويسنده     

 زيرا باختين ريشه    ؛ پاسخ چندان دشوار نيست    . نويسندة مقاله طنز حافظ مهم است      براي

كنـد  جو مي و  هاي دورة رنسانس جست     و تبار رمان و البته رمان چندصدا را در كارناوال         

  رنـگ طنـز در شـعر   انـد، وجـود پر  ها خـصلتي شـاد و طنـزوار داشـته     و چون كارناوال  

واند دليل و يا يكي از داليل چندآوايي شـعر  ت نيز مي -اجتماعي است  اغلب كه   - حافظ

  .اندهاي چندصدا شدهها دليل پيدايش رمانكه كارناوالهمچنان؛ حافظ باشد

گويـد،  باختين اگر از كارناوال و اهميت آن سخن مـي .  چنين ساده نيستاما واقعيت 

 خـصلتي چندصـدايي     رمـان داراي  ، اگر   نظر او از. د به تبارشناسي رمان بپردازد    خواهمي
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بر دارد، به اين دليل اسـت       ها در آن نيرويي يكسان و طنيني برا       است و صداي شخصيت   

در وهلـة نخـست      بلكـه    ،مراسمي كه نه شادي و طنـز آن        دارد؛    ريشه ها ناوال در كار  كه

سـلدن و  (مراتبـي آن روزگـار      ضـمن آن و فروپاشـي نظـام سلـسله         برابر شـدن افـراد در     

 از  در وهلة نخـست     آنچه ،به ديگر سخن  .  مورد توجه باختين است    )60: 1384 ويدوسون،

 ,Bakhtin(اسـت  ) ...اه و گـدا و ش(ها براي باختين اهميت دارد، برابري افراد كارناوال

  . فضاي آنو نه شادي )15 :1984

ند كه افرادي را    يافت در اين مراسم افراد عادي و طبقة پايين جامعه اين فرصت را مي            

  كنند  ريشخند بودند،.) ..حاكمان، كشيشان و  (ديني   -مراتب اجتماعي  ه در رأس سلسله   ك

در ايـن   . سـخره بگيرنـد      بـه  هـا را   مراتبي آن  يرند و فرهنگ خشك و رسمي و سلسله       بگ

 دلقـك در لبـاس شـاه در انظـار عمـومي ظـاهر               :شدچيز دگرگون مي   مراسم تقريباً همه  

 لبـاس دلقكـان را   ، بلكـه خـود  كـرد؛  غـضب نمـي  رنجيد و تنها نمي  شد و شاه هم نه      مي

هـاي  توانـست سـيطرة نظـام     چيزي بـود كـه مـي       ها همان  نتيجة اين كارناوال   .پوشيد مي

رسـاند و  ها مي وقتي باختين تبار رمان را به كارناوال  .برابري: مراتبي را پايان دهد    سلسله

عنوان ژانري   كه رمان به   ودديد، منظورش اثبات اين نظر ب     ميان آن دو ارتباطي معنادار مي     

ها هـم     كه آن  -ها ا و آواها در آن است با كارناوال       ترين خصلتش برابري صداه   كه اصلي 

  . پيوندي ناگسستني داشت-چنين بودند

درحالي  ؛)143: 1387 زاده و غالمپـور،     غالمحسين(خندة باختيني خصلتي دموكراتيك دارد      

پـردازد، درد ديـن      اگر حافظ به طنز مـي      .ازي حافظ از مقولة ديگري است     كه طنز و طنّ   

البته اگر چنين چيزي وجـود      ( به چندصدايي بودن شعر حافظ       خود  خودي   و اين به   دارد

توان ميان اين غزل انتقادي حافظ كه نويسنده در          مي ،راستي به. ربطي ندارد ) داشته باشد 

   :مقالة خود آورده است

ــده   ــه در ميك ــا ك ــود آي ــشايند  ب ــا بگ  ه

ــستندر دل زاهــد خــوداگــر از بهــ  بين ب

ــسند  ــدايا مپـ ــستند خـ ــه ببـ  .در ميخانـ
  

ــار فرو   ــره از ك ــشايند؟ گ ــا بگ ــستة م  ب

 دل قوي دار كـه از بهـر خـدا بگـشايند      

ــشايند   ــا بگ ــر و ري ــة تزوي ــه در خان  ك
  

  .رقرار كردبا خصلت چندصدايي ارتباطي معنادار ب
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ديگـر ايـن    حـافظ ضـعف      ديوانهـاي   تحريف و ناديده انگاشتن بسياري از واقعيت      

 ؛ حافظ است  ديوانگومندي در   و  گو و گفت  و  در همين مقاله، سخن از گفت      .مقاله است 

ناچار  به نويسنده   -هاي دنياي مدرن است   كه يكي از ارزش    -اما براي اثبات اين موضوع    

   : اين ابيات معروف را؛ براي مثالبسياري از ابيات حافظ را ناديده گرفته است

ــود  ــشي نبـــ ــن درويـــ ــو آيـــ  گفتگـــ

  

 اي آنكه به تقرير و بيـان دم زنـي از عـشق          
  

 ورنـــه بـــا تـــو ماجراهـــا داشـــتيم  

  

 ما با تو نداريم سخن خير و سالمت       
  

هاي صوفيانه كه در شعر حـافظ نيـز         ترين آموزه و فراموش كرده است كه يكي از اصلي       

  :، اطاعت محض از پير و مراد استزتاب يافتهاب

 يـد به مي سجاده رنگين كن گرت پيـر مغـان گو          
  

 اه الك بيخبـر نبـود ز راه و رسـم منـزل           كه سـ    
  

 اعتبـاري    روزگار گذشتگان  گو به معنايي كه در جهان مدرن منظور ماست، در         و  گفت

تـرين چـراغ   و خاموشي را روشـن پسنديدند شت و آنان سكوت و انزوا را بيشتر مي    اند

تـي حقـايق   جهان قديم جهان ذهني بودن و دروني بودن حقايق اسـت و وق  . دانستند مي

 بهتـرين راه رسـيدن بـه حقـايق اسـت و             دروني و ذهني باشند، مراقبـه و نظـارة درونْ         

  :كه اين ابيات حافظ بر درستي ادعاي ما شاهد است  چنان؛گزيني شرط اصلي آن عزلت

 چو بشنوي سخن اهل دل مگو كـه خطاسـت         

 دل نـدانم كيـست      خـسته  اندرون مـن  در  
  

 تاي جان من خطـا اينجاسـ      سخن شناس نه    

 كه من خموشم و او در فغان و در غوغاست         
  

 بلكـه   نيـستند؛  ذهنـي ؛ زيـرا حقـايقِ آن  اي ديگر است گونه   وضع به  روزگار ما  در   اما

كه سخن از كشف حقايق باشد، حرف از توليد آن در         جاي آن   و به د  نشوعيني قلمداد مي  

فـضايي مطـرح     نظرية باختين نيز درست در چنين        .)50: 1386 هاو،(كنشي ارتباطي است    

گويد و ايـن    گو سخن مي  و  واسطة گفت  اي كه از آشكارگي حقيقت به     شده است؛ نظريه  

، شرط حضور   به ديگر سخن   .هاي بزرگان آن در تضاد است     با ذات جهان قديم و آموزه     

 حقايق و بيروني بودنِ عيني بودنِچندآوايي، باور داشتن
2

 :Bakhtin, 1999(  آن اسـت 

  .روزگارانش امري است دروني  نزد حافظ و همدرحالي كه حقيقت .)251

  »چندصدايي در رمان زنان ايران«نقد مقالة . 2

، تالشي است براي نشان دادن چندصدايي       مقاالت آمده   اين مجموعه مقالة ديگري كه در     

 نويـسنده آثـاري از نويـسندگان زن ماننـد     ،بـه همـين دليـل     . هاي زنان امروز  در داستان 
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 را  هـا   كرده و كوشيده است تا آن       و بررسي   سليماني را انتخاب   سيمين دانشور و بلقيس   

 مقالــة ايــن مقالــه اگرچــه در مقايــسه بــا. هــا معرفــي كنــد ايــن خــصلتآثــاري داراي

هـايي بـر آن      باز نكته  ،نمايدتر مي منطقي» گومندي و چندصدايي در شعر حافظ     و  گفت«

  .وارد است

   ندارد نسبتيندصدايي بودن داستان با چيسندگان زن در ادبيات معاصر حضور نو.1-2

از آنجا كه ادبيات قـديم ايـران        : دتوان خالصه كر  گونه مي  مقاله را اين    اين  اصلي انديشة

 ؛سـت صدا تـك   پس ادبياتي  ان در آن انعكاس يافته؛     صداي مرد  ادبياتي مردانه بوده، فقط   

ي چندصـدا   نويس شاهد گفتمـان      دورة جديد و پيدايش زنان داستان      درحالي كه با آمدن   

  .)84: 1390 حسيني،( هستيم

ما ديگر ادبياتي   نمايد و درست است كه ادبيات معاصر        هرچند اين سخن درست مي    

) ويژه رمان نويـسندگان زن     به(هاي معاصر    هم نيست كه رمان    مردانه نيست، به اين معنا    

، درسـت    اسـت   حاصـل شـده    از ايـن مقـدمات    اي كه     واقع نتيجه در. دنچندصدايي باش 

 هـاي   با چندصدا بـودن رمـان      ؛ زيرا چندصدايي شدن جهان مدرن و حضور زنان        نيست

 :هـا   تـرين آ   ويـژه مهـم    هاي داستايفسكي و به   كه رمان  چنان.  ندارد  نسبتي نويسندگان زن 

 بـه    سـخن  ايـن .  اما چندصدا نيز هستند    ؛اندهايي مردانه  رمان اغلب،  برادران كارامازوف 

المـي مهـم ماننـد      هـاي ك  ادبي ما شاهد حضور فرقه    ماند كه بگوييم چون تاريخ      اين مي 

هـا سـروده     كـه در ايـن دوره      حديقـه است، پس آثـاري ماننـد       بوده  ... اشاعره، معتزله و  

صـدا كـه فقـط        اثـري اسـت تـك      حديقه ،عمل درحالي كه در   . چندصدا هستند  اند،  شده

نيـز  هـاي نويـسندگان زن معاصـر    غالب رمـان  .صداي اشاعره در آن بازتاب يافته است    

 زيـرا   ؛صدا زنانه نام برد و نه ادبياتي چند        عنوان ادبيات  ها با   توان از آن  چنين است و مي   

انـد صـداي زنـان را بـه گـوش مخاطبـان             ها، نويسندگان خواسـته    اين داستان  بيشتردر  

انـد كـه صـداي مـردان شـنيده           اما اغلب چنان تُنِ صداي زنـان را بلنـد كـرده            ؛برسانند

  : در رمان زنان معاصري از پژوهشگران،عقيدة يك به. شود نمي

ك تجاري غالبـاً در طـرف       مرد چه در نقش پدر و چه در نقش شوهر و حتي شري            

دختـران  . نويسان و زير تيغ نقـد و اعتـراض زنـان اسـت             هاي زنانه بنديمقابل مرز 
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رفتار و گفتـار    . برندبيش از پدرساالري رنج مي    و  هاي معاصر فارسي هم كم    داستان

شـود و پـدران     منطقـي توصـيف مـي     ار از خشونت و زورگويي و بـي       پدران سرش 

. انـد   دختـران درصـدد انتقـام     . گيرنـد ها لقـب ديكتـاتور مـي      گير، در داستان   سخت

ستيزي در جاهايي كه مردها فقط به فكر ارضاي غريزة جنسي خـود             نمودهاي مرد 

 وسـايل   زنند يـا  هستند و مواردي كه براي نشان دادن مردي و قدرت خود، داد مي            

  .)418: 1391 فتوحي،( شودشكنند، ديده ميرا مي

  وجود چند راوي و زاوية ديدهاي گوناگون حتماً دليلي بر چندصدايي نيست. 2-2

.  نيفتيم سازي بكوشيم تا به دام ساده    دست بايد    م، در مطالعاتي از اين    يكه اشاره كرد    چنان

 ا از چنـد زاويـه روايـت شـود    اشد و ياش چند نفر ب هر داستاني كه راوي    اين سخن كه  

  :اما نويسندة اين مقاله با بيان اينكه. حتماً چندصدا خواهد بود، درست نيست

نويسنده در اين نوع رمان از زواياي گوناگون براي روايت استفاده كند يعني راوي              

يك نفر نيست كه آن يك نفر هم معموالً خود نويسنده و زاوية ديد و نگـرش وي                

هـاي  است؛ بلكه داستان از زاوية ديد راويان متعدد كه شخـصيت          نسبت به مسائل    

  .)80: 1390حسيني، ( شودمطرح داستان هستند، روايت مي

هـاي    شخـصيت  سيمين دانشور كه راوي آن       سووشونمدعي است كه مثالً      نويسنده

  :دنويس  مياو. له هستند، اثري است چندصداالدو خانم و عزت متعددي مانند زري، عمه

خـانم    هـاي شـشم و هـشتم از زبـان عمـه            روايت داستان در فصل    ، از زري  گذشته

خانم داستان زندگي    در فصل ششم عمه   . الدوله است   و عزت ) السلطنه  فاطمه قدس (

در اين بخش روايتگـر داسـتان       . كندخود، پدر، مادر و سودابة هندي را تعريف مي        

ايـن بخـش هـم      در  . گويـد هاي مـادر خـود سـخن مـي        زني بيوه است كه از رنج     

  . شودمظلوميت زن بازنموده مي

. از دوسـتان خـانوادگي زري اسـت       الدولـه    در فصل هشتم قلم در دستان عزت      

گويد و اينكـه چگونـه همچـون پـدر     هاي شوهرش ميوفاييالدوله هم از بي  عزت

يوسف كه عاشق سودابة هندي شده، او نيز در همان مـاه اول ازدواج عاشـق زنـي           

  ).86 همان،( هاي ديگر رابطه داشته استاينكه چگونه با زنديگر شده بود و 
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   ها نوشت پي

، )كوشـش   بـه  (مطلق و منيـژه كنگرانـي     بهمن نـامور   :اند االت در اين مجموعه به چاپ رسيده      اين مق . 1

  ).1390سخن، : تهران ( هنري-مقاالت نقدهاي ادبي گومندي در ادبيات و هنر مجموعهو گفت

2. outward 
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