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سوژة گف وگويی باختین (گذشته و حال)

*

رويا پورآذر

ج ل سخنور
اسنا شبان و ا باات انگلاسیت انشگاه اهادبهشنی

چکیده
بااینکه تعریف س ژه و چگ نگی اکلگارم ساخنا آنت هة ا ه اش غدغههام اصلی باخنان
ب هت او هاچیک اش آثا شت نظریهام مشخص با س بژکنا ینه به ست ندا ه است .اش
ک اادهایم تص یرم وان اش س ژ گفتوگ یی عرضه کنام که اش ماان آثا او

ط ل 21

سال تیقاق به ست آمده است .برام سه لت کا ت مراحلی پنجگانه معرفی ادهاند که باخنان
هریک اش آنهات گامی به تعریف نهایی م نظرش اش س بژکنا ینة گفتوگ یی نا یکتر
اده است .او هر مرحلهت با ایوا تغاارهایی نظرهام پاشان خ یا اش طریق گرگ نی
مااان تأکادش بر یکی اش ویژگیهام س ژهت به تعریفی جدید ست یافنه است .فقط

مرحلة

کا ناوالیت تص یر عرضهاده اش س ژه یک ویژگی کامالً منفاوت با تعریفهام قبل و بعد اش
خ ا که نهایتت تعریف نهایی باخنان اش س ژه حذف اده است .مراحل اکلگارم
تعریف س ژ باخنانی بهترتاب عبا تاند اش :س ژ اخالقیت س ژ شیبااناخنیت س ژ مانیت
* ن یسند مسئ لroya_pourazar@yahoo.com :
تا یخ یافت90/44/41 :

تا یخ پذیرش4090/0/40 :

(صص7-02
(4090صص
تابسنان 4090
04تابسنان
 ..33ش
)34 -)447
ش04

آنوا که م ض ع س ژه اش غدغههام اصلی باخنان بهاةا می فنه استت

پژوهز حاضر

تخصصی نقد
فصلنامة تخصصی
نقد ادبی
فصلنامة
ادبی..

انشو م کنرم شبان و ا باات انگلاسیت انشگاه اهادبهشنی
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س ژ کا ناوالی و س ژ گفتوگ یی؛ سپس به و نظریة معاصر خ ِ گفتوگ یی پر اخنه
اده که

هر وم آن هات مفه

به هرمانا است که

س بژکنا ینة باخنانی مبنا قرا گرفنه است .نظریة اول منعلق

این مقالهت باعن ان «جایگاه س ژه /فضام س ژه» آن ا ت ضاح ا هایم.

نظریة یگر که حاصل بسط و تغاار نظریة هرمانا است و بعضی اش وج ه مغف ل
جایگاه س ژ او ا
گرفنه است.

خ

لیاظ کر هت

بخز خ ِ گفتوگ یی و توسد م

نظریة
نظر قرا

کل مقالهت به خ انزهام ن اش آثا باخنان ناا ت جه کر هایم.

واژههاي كلیدي :س ژهت س بژکنا ینهت خ ت گفتوگ گراییت باخنان.

 .1مقدمه

4

ماخایال ماخایال یچ باخنان ( ) 4971-4391بهعن ان یک نظریهپر اشت مننقد ا بی-
ح شههام نشانهاناسیت شیبااناسیت شباناناسی و

فرهنگیت فالس ف و کا انا

مطالعات فرهنگی -اجنةاعی اناخنه اده است؛ البنه برخی صاحبنظران هةة این
عن انها ا برام او براةر ه و برخی یگر هاچیک اش آنها ا مناسب او ندانسنهاند.
هر ص تت نظر هام او هةچنان

سراسر جهان و

پژوهشی و علةی اثرگذا است.

آغاش بهنظر میآمد پساش معرفی یرهنگا باخنان

به فضام انشگاهی غر

ح شههام گ ناگ ن و منعد

هة هشنا اش قرن باسنمت و اناختت پذیرش و

باشاناسی ت أ با تأخار او اش جانب معاصرانزت تبوتا

مطالعات باخنانی فروکز

کند؛ اما پژوهشگران بساا اش مشاهد «تأثار باو نکر نی و شمانپریز 2تفکرات باخنان
و پسامد نت سر گم ادهاند؛ چراکه نظرات او
غر

اوایل قرن باسنمت اوج اک فایی خ

ا پشت سر گذاانه ب ند» ( .)Emerson, 2444: 0پژوهشگران الیلی گ ناگ ن

برام ت ضاح ا ن این
فرهنگی

ا به ست ا هاند و

موة ع میت ان گفت جنبزهام

و ان پسامد نت «چندپا گی0ت گسسنگی0ت [ ...و] بیثباتی»1

ا بر

اَبَر وایتهام 1مدعی تةاماتت انسوا و یکپا چگی ترجاح می هند و به هةان لالت
«ا ششهام تفرقهطلب 7و مرکاگریا »3باخنانی برایشان جذابات فراوان ا

(هةانت .)42
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س ژه گفتوگ یی باخنان (گذانه و حال)

مقالة حاضر حاصل بر سی هةة آثا م است که باخنان

9

ط ل  20سال و با

م ض عهام مخنلف ن انه است؛ بهعالوه خ انزهایی جدید که اش موة عة نظرها و
نظریههام باخنان اش جانب میققان ح ش نقد ا بی معاصر عرضه ادهاندت
ص تبندم نهایی نظریة س ژ گفتوگ یی لیاظ خ اهند اد .اایان ذکر است که

این تیقاقت بهسبب یدگاه خاص باخنانت واژههام «خ  »9و «س ژه »44معا ل یکدیگر
بهکا

فنهاند .به پاروم اش منافالد

44

کنا

سوبژكتیويته :نظريههاي خود از فرويد تا

هاراويت 42واژ س ژه بر آمااهام اش تعریفهام چها گانة س ژه اطالق خ اهد اد:
«س ژه» معة الً بدین ص تها بهکا می و  :بهمعنام فاعل
به معنام تابع حک مت
اخالق

مباحث سااسی و حق قی؛ مُد ِک اصلی معنات حقاقت و

ح ش فلسفه؛ «خ » یا «منِ» انسان

کا بر عا .

هةة این معانی یا برخی اش آنها بهاکل همشمانت م
«س ژه»

ح ش

سن

شبان؛

باشنر م ا ت مفه می پاچاده مییابد.

باشنر مباحث فرهنگیت
نظرند و اشاین ومت واژ

تیقاق منافالد و مقالة حاضرت

لیاظ کر ن اللتهام اجنةاعیت فرهنگی و سااسی این واژه اهةات ا  .س ژ م
بیثت هة ا ه پدیدهام است مرتبط با یگرم و مفه

خ یشنن مناوم اش آن مسنفا

نةیا  .بهگفنة منافالد« :واژ "س ژه" به خ م اطالق میا
ناست؛ بلکه م ج ینز

که مق لهام مواا و مناوم

میل تقاطع حقایق هةگانی و اص ل مشنرک با یگرمت مةکن
40

میا » ()2444: 0؛ البنه واژ «س بژکنا ینه » ناا اش پاچادگی و ابها م ج
«س ژه» هایی ناافنه است.

واژ

این پژوهزت س بژکنا ینه به کافنی ذهنی اطالق میا

که م جب پادایز و اکلگارم ام
س بژکنا ینه عاملی است که

ذهن آ می و

تعامل با یگرم میا .

خالل فرایند بیپایان گفتوگ با یگرمت پا سنه

ساخنا بیثبات و منغار س ژه ا قم میشند.
بهعالوهت

این تیقاقت مفه

اصالحات پژوهشگرانی که

«خ

گفتوگ یی» اامل نظرهام اصلی باخنانت

نخسنان حلقة باخنان قرا

اانه و

ستن انههام

معنبر او باشنگرم کر هاندت و هةچنان آ ام نظریهپر اشانی منأخر است که اش منظرم

اننقا م به آ ام باخنان پر اخنهاند .الگ م بدیل 40ساخنا س ژه حاصل موة عهام
فااینده اش پژوهزهایی است که به خلوتصرف گفتوگ گرایی 41باخنان و مفاهام
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مرتبط با آن پر اخنهاند و اگرچه ن ا اصال نااکان باخنانی «خ » میس
بیتر یدت اش آن فاصله گرفنه است .اش آنوا که باخنان
به اکل مسنقام به م ض ع س بژکنا ینه یا خ

میا ت

هاچیک اش آثا ش صرفاً و
این تیقاق

نپر اخنه استت

ک اادهایم الگ یی پنجقسةنی اش مراحل اکلگارم «خ ِ» باخنانی ا به ست هام که
کل ن انههام اوست؛ سپس و الگ م معاصر س ژ

مبننی بر مطالبی پراکنده

گفتوگ یی ا ناا ارح خ اهام ا .
با

منةایا ایدههام باخنان

پی تعریفت تعاان و نا گذا م پنج مرحلة

س ژه و تلفاق خ انزهایی جدید که مبنام
میکنندت نظریة س ژ گفتوگ یی بهاکلی

پساساخنا گرایانة ایدههام وم ا

ص تبندم اده است که میت ان آن ا بهمنالة ویکر م ن

بر سی آثا ا بی

اخناا پژوهشگران ح ش نقد ا بی قرا ا .
 .2خودِ باختینی

م س ن 41و امرس ن 47که اش باخناناناسان مهم
فرایند اکل گارم آ ام باخنان

با

مفه

قرن باسنم میس

میا ندت

س ژه و س بژکنا ینه ا به سه مرحله

تقسام کر هاند ( .)Morson & Emerson, 4994: 472-204با ت جه به الگ م پازنها م
آنانت

مقالة حاضر الگ یی پنجمرحلهام ا معرفی میکنام که هم حاصل بسط الگ م

قبلی است و هم آخرین اظها نظرهام باخنان
بهمنظ

ایوا سه لت
49

شیبااناخنی ت س ژ
س ژ گفتوگ یی

22

مانی

24

با

س بژکنا ینه ا

برمیگار .
43

کا ت این مراحل بهترتابت س ژ اخالقی ت س ژ
(نا گذا م م س ن و امرس ن)ت س ژ کا ناوالی

24

و

ناماده ادهاند .اایان ذکر است که این عن انها براسا

برجسنهترین ویژگی س ژه اننخا

ادهاند که باخنان

هریک اش مقاطع

پژوهزهایزت به آنها باشنر ت جه کر ه است .الگ م نهایی خ ِ باخنانی که اش
ن انههام پسان وم اسنخراج ادهت نخست

هریک اش مراحل قبلی اکل گرفنه و

سپس آ ا آ ا ت اش طریق بسط و تعةاق مفه

آنها و پا ند مفاهام ن ت اکل نهایی

خ

ا به ست آو ه است.
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س ژه گفتوگ یی باخنان (گذانه و حال)

 .1-2سوژة اخ قی

هة و قرن باسنمت ا تباط اخالقی س ژه با کلةههایز ب .

غدغة اصلی باخنان

این ن انههات س ژه فاعلی است که «کنزهام مسئ النهام اش او

(هةانت  .)471اایان ذکر است

جهان سر میشند»

مباحث باخنانیت باان کلةه کنز بهاةا می و و

هرچه با کلةه گفنه میا ت با کنز ناا صدق میکند .باخنان
بهسوي فلسفة كنشت

20

نخسنان مباحث م

خالل بر سی ا تباط
نظر خ

وجه اش نظرهام او

کنا

گامی

سرساش ماان اخالق و شیبااناسیت

با س ژه ا مطرح کر ه است .تا هةان اواخرت این

مطالعات باخناناناسی بهادت مغف ل مانده ب  .بهط

میت ان گفت باخنان به الگ یی گفتوگ یی برام مفه

کلی

و اللت کلةه ست یافنه و

ا به شبانت باان20ت صدا21ت گفنةان21ت کنز و س ژه بسط ا ه است .مبنام

هةان الگ

ساحت اخالقی س ژه

27

نظر باخنانت اصل جایی است .براسا

باید «وجه ایوابی 23بخزناپذیر و یکپا چهام» اش س ژه
هسنی وج

خاص

این اصلت هة ا ه

هر مقطع شمانی و مکانی

اانه بااد که فاعل کنز «تکرا ناپذیر و غار قابل اننقال به

یگرم» ( )Bakhtin, 4991: 442میس

میا

و مسئ لات کنز

آن مقطع شمانی

و مکانی برعهد اوست.
این مرحلهت باخنان به تةایا ماان خ

و یگرمت و ثبات نداانن س ژه

اکلگارم آن ت جه کر ه است .خ ِ اخالقی
مکان خاص اش یگرم منةایا میا
است.

تکرا کنزت ااهد آنام که کنشی ن

واقع می ا
است

و اشاین ومت وج ش نااشمند وج

لیظه و
یگرم

عان حالت به نبال تغاار مداو و ناگایر جایگاه شمانی و مکانی س ژهت حنی

م ا
میس

کنزهام مننسب به اوت

فرایند

مخنصات شمانی و مکانی منفاوت

و س ژه یگرت فاعل کنز قبلی ناست؛ بلکه فاعل و مسئ ل کنز جدید

میا  .بهنظر باخنانت این س ژ م قت «مسئ لانی اخالقی» ا
خالل «پروژ خ

و کلةات ذاتاً باو پذیر

04

و م ظف
04

ب ن ]...[ 29پا سنه نسبت ماان کلةات خ ت کلةات تیکمآماا

ا با یکدیگر تنظام کند)Bakhtin, 4991: 009( »02؛ بنابراین س ژ

اخالقیت «عاملی آشا ت مسئ ل و

عان حالت فرجا ناافنه 00است» (.)Bakhtin, 4994: 470

س ژه هة ا ه ملا به پاسخگ ب ن به کلةههات صداهات م ضعهام یگرم و گفتوگ
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با س ژههام یگر است و مسئ ل کنز خ
ناست و امکان وج
گرو اننخا

میس

س ژه بهمنالة «ارکتکنند ائةی

آگاهانة هضم و جذ

01

ب ن بهمعنام مفه پر اشم 01جهان

میا ؛ البنه آشا م او میدو
00

ا ِ ب ن » (هةانت )471

اِ

و باشتکاهگذا م صداهام یگر است.

شبان و اش اه شبان ( Morson & Emerson,

می هد»

 )4994: 222و بهمعنام «ب نی است که واقعات عانیاش فقط یک با

()Steinby & Klapuri, 2440: 443؛ البنه ساخت س بژکنا ینه برمبنام موة عهام اش
ق انان مطلق و بدیهی انگاانهاده ص ت نةیگار  .س ژ اخالقی
کنشگر که به اننخا هایی اخالقی اقدا میکندت «س ژهام است

جایگاه عاملی
لیظههام خاص و

وضعاتهام تکرا ناپذیر» (.)Bakhtin, 4991: 471

 .2-2سوژة زيباشناختی

مرحلة و اش اکلگارم مفه
قهرمان

فعالات شیبااناخنی»

07

س ژه
کنا

آثا باخنان که باشنر

مقالة «ن یسنده و

هنر و پاسخگويی :نخستین مقاال

فلسفی

03

به آن پر اخنه ادهت س ژ شیبااناخنی است .باخنان پس اش عرضة الگ م اخالقی

س بژکنا ینهت مسئلة مسئ لات یا بهق ل خ شت «پاسخگ یی »09س ژه ا براسا

انگا ههام 04برساخنة 04خ ت یگرم و اش هةه مهمترت «خ  -برام -یگرم» به قت
بر سی کر ه و

این و هت غدغة اصلی او کشف ا تباط ماان فعالات اخالقیت فرایند

ساخت س ژه و فعالات شیبااناخنی ب ه است .وم خالل بر سی پروژ خ ساشم
هنر و شندگیت الگ م ساختاناخنی 00معروف خ

او بخز اول اش وان انسان ا «من -برام -خ

(خا ج ب ن )00و بخز س

02

اش وان انسان ا به ست ا .

»ت بخز و ا «من -برام -یگرم»

ا « یگرم -برام -من» ( یگر ب ن /غاریت )01ناماد.

الگ م شیبااناخنی س ژه ناا وج
خ ساشم است .ساخت خالقانة س ژه

آگاهی

01

یگرمت پازنااش فعالات شیبااناخنی

نناوة تعامل با یگرانت فرایند خ ساشم ا

به کنشی اجنةاعی مبدل میکند« .من -برام -خ

» اش اه گفتوگ و «اش یدگاه

جةعی که به آن تعلق ا ت اکلی کالمی به "خ " میبخشد» ( .)Bakhtin, 4931: 31بهنظر
07

باخنانت جهان خا ج که بهمنالة « یگرم» برام س ژه استت بههاچوجهت یک مفروض
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س ژه گفتوگ یی باخنان (گذانه و حال)

09

ثابت ناست؛ بلکه ا تباط ا ا م س ژه با جهانت آن ا به چاام منعان 03و انضةامی

مبدل میکند ( .)Bakhtin, 4994: 3مانند یگر خالقاتهام هنرمت «من -برام-
یگرم» ناا بهص تی آگاهانه و
«من» با «من -برام -خ

خالل فرایندم شیبااناخنی اکل میگار و این
این مرحله

» و « یگرم -برام -من» ا تباطی عةاق ا .

ناا باخنان هةچنان به مسئ لات اخالقی س ژه ت جه کر ه و اشاین ومت
پاسخگويی ن انه است« :آنچه

کنا

ساحت هنر توربه میا ت باید مسئ لانز

هنر و
شندگی

پذیرفنه ا » (هةانت .)1-1

این و هت باخنان یکی اش ویژگیهام بساا مهم اش نسخة نهایی س بژکنا ینة
گفتوگ یی ا بر سی و مطرح کر  .تأکاد فراوان بر وج
یگر ب ن

و اصل خا ج ب ن و

14

فرایند اکلگارم س ژهت باخنان ا بهسةت مخالفت ادید با امنااج

س ق ا  .به نظر اوت امنااج خا ج ب ن و یگر ب ن ا ناب
جامگاین فرایندهام تعاملی میکند؛ بدین ترتاب

نسخهبر ا مهام 12نظرم صِرف میا

و میص الت تةا اده ا
ا ب نِ

14

وقایعت قربانی

(.)Morson & Emerson, 4994: 430

ویژگی مشنر ک ماان س ژ اخالقی و س ژ شیبااناخنیت مقاومت سرسخنانة آنها
مقابل تعةام است.

فرایند گفتوگ یی ساخت س ژهت هة ا ه ویژگیهام خاص

و تفاوتهام آگاهی هام منکثر وج

ا  .هم س ژ اخالقی و هم س ژ شیبااناخنی

این تفاوتها ا به سةات میاناسند و وج ه تةایا ماان آگاهیهام مخنلف ا با
اسنفا ه اش فرایند خ ساشم یک ستکننده 10نةیکاهند .این و س ژه اش اه تعامل و
امنااج ناافنن با یگر ب نِ ذاتی آگاهیهام منکثرت

صارو ت 10قرا میگارند.

جریان فرایند بیپایان

 .4-2سوژة رمانی

نقطة اروع مباحث باخنان
است که وم

کنا

بر سی س ژ مانیت مسئلة «تةامات
11

بوطیقاي داستايوفسکی ذیل مفه

ارح ا ه است .هدف باخنان

11
17

ساحنی برتر»

چندصدایی آن ا بسط و

این مرحلهت بر سی چگ نگی فرجا ناافنگی و باش

ب ن س ژه اش یک س ت و ضرو ت تةامات آن

جایگاه فاعل کنز اش س یی یگر
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ب  .باخنان مدعی است س ژهت پا سنه اش «من -برام -یگران»ت «وصلههام م شونی»13
یافت میکند که هة ا ه

حال تغاارند (.)Bakhtin, 4930 a: 490

فرایند ساخت

س ژهت انگا ههام برساخنهام یگر اش س ژه به بخز «من -برام -خ
میا ند .انگا

» وصله

یگرم اش س ژهت گ نهام فرجا یافنه و کامل است که اش بارون س ژه و

میاط به آن اکل میگار و بهنظر باخنانت ضرباهنگی خاص ا  .ضرباهنگها
خاصات یک ستساشم ا ند و حض اان س ژه ا اش قاد مسئ لات ها میکند.
نناوة ص ت گرفنن گفتوگ یی گریاناپذیر ماان «من -برام -خ
وصلههام م شونت س ژ باخنانی اش ن عی ا امه ا
آینده قرا
بلکه «جایی

19

است که «مرکا ثقل واقعیاش

ا » ()Bakhtin, 4994: 444؛ بنابراین جایگاه س ژه
حدفاصل ماان م ج

ون یک فر ناست؛

شنده و جهان خا جت و بر وم مرشم است که این و

عرصه اش واقعات ا اش یکدیگر جدا میکند» (.)Voloshinov, 4931: 21

معنااناخنی 14س ژه و یگرم
گارم مضاعف س ژه
مبس ط باخنان برام س ژ

» و این

14

این آسنانة شمانی و مکانی واقع میا

ویا ویی
و بهسبب
مدل

تعاملهام گفتوگ ییاش با یگرم و با جهانت
12

مانیت جایگاهی فرامرشم ( Morson & Emerson, 4994:

 )242به آن اخنصاص ا ه اده است.
بهعالوهت باخنان برخالف بساا م اش صاحبنظران معاصر و هةفکر خ
ول اان ف که ماهانی نظا مند و کامالً شباناناخنی برام س ژه

مانند

نظر میگرفنند

()Voloshinov, 4931: 01ت به نبال تةامانی اش جنس یگر ب  .بهنظر اوت ست یافنن به
«تةامات و یکپا چگیت سالتهایی ما ا العةر و فرجا ناپذیر هسنند» و نظا مندم صفنی
ستیافنه ناست؛ بلکه پروژهام بیپایان میس

میا

که مةکن است س ژه

پی

بهثةر ساندن آن بااد (هةانت  .)247باخنان پروژ نظا مندم ا جستوج یی اخالقی
فرایند پایانناپذیر خ ساشم خالقانه انسنه است که البنه

آنت وج

ه یت

بهمعنام کلانی منعان ضرو ت ندا  .س ژ کنشگر که ذاتاً و ناگایرت م ج م اخالقی
استت به اهداف و ا ششهام لیظهام نااش ا ؛ اما الااماً میناج حس تةامات ابدم
ناست .آشا م کنز اخالقی فقط با چنان الگ یی تضةان میا  .بهنظر باخنانت «فاعل
کنز یا هةان س ژ مفروضت مق لهام کامالً منعان ناست؛ بلکه س ژه با تعهد نسبتبه
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س ژه گفتوگ یی باخنان (گذانه و حال)

نسبی م ج یت پادا میکند .هةة کنزها اش س ژهام سر میشند که

تاحدو م فرجا یافنه و تاحدو م فرجا ناافنه است» ( Morson & Emerson, 4994:
.)241

10

مباحث باخنانت بهجام ناخ آگاه فرویدم ت آگاهیام پاچاده و چندوجهی
معرفی اده که بیوقفهت مشغ ل گفنا م

10

ونی است .باخنان ناا مانند ویگ تسکی

11

معنقد است کلةهها صرفاً ظرفها و حاملهایی خنثی برام تفکرهام بشر ناسنند .ماان
تفکرهام

ونی انسان و کلةههایی که هة ا ه به هةان انداشه که مال او هسنندت به

یگران ناا تعلق ا ندت تعاملی ائةی برقرا است.
«من -برام -خ

خالل جستوج م خ ساشمت

» هةاشه با قابزت یعنی «من -برام -یگرم»

کشةکز میکند .بهگفنة ویگ تسکیت گفنا یا تفکرهام
اکل می هندت صرفاً
کلةهها مةکن میا
گار گفتوگ هام

الگ م باخنانت «آگاهی که هة ا ه

(.)Vygotsky, 4931: 243

ا ناگایر

برابر ضرو ت اننخا

شبانهام یگر مییابد» ( .)Bakhtin, 4991: 291اننخا
اساساً یک ویژگی مانی برام ن یسندگان میس

یک شبان اشماان

یک شبان اشماان شبانهام م ج ت
میا

و وجه تسةاة این مرحله

مباحث باخنان اش جانب م س ن و امرس ن ناا اباهنی است که

آنها بان جایگاه س ژه و ن یسند
تغاارهام هنرمندانه
اننخا

ونی که س بژکنا ینه ا

قالب کلةهها باان نةیا ند؛ بلکه م ج ینشان بهواسطة
ونی استت خ

اش تعریف س ژه

کا شا م شبانی

مان یدهاند .هر وم آنها ملا اند برام ایوا

آنچه اشپاز م ج

استت شبانی ا اش ماان شبانهام یگر

کنند.
مرحلة س ژ

س بژکنا ینه و

مانی به این نکنه ناا ت جه اده است که

فرایند ساخت

خالل سناا گفتوگ یی و بیپایان صداهام تیکمآماا و ذاتاً

باو پذیرم یگرم و خ ت وابط ماان قد تهام اجنةاعیت فرهنگیت ایدئ ل ژیکت
سااسی و ...افشا و تأثار بالق

ساشآ ایی 11اجننا ناپذیر صداها

آنها بر س ژه کشف میا  .اش این منظرت بهسبب
گفنا

ونی س ژهت «برام خ

ب نت گفتوگ امرم

ضرو م است» ( .)Morson & Emerson, 4994: 243گفنةان تیکمآماا اش اکلگارم
وابط گفتوگ یی جل گارم میکند و میک اد فضایی خاص ا بر ح شههام
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گ ناگ ن تفکر حاکم کند (هةانت  .)249قاقاً برعکس گفنةان ذاتاً باو پذیر که میت ان
آن ا با یگر گفنةانها ا غا و

صیت یا سقةز تر ید کر ت گفنةان تیکمآماات

«فا غ اش اینکه بن اند ذاتاً باو پذیر بااد یا نه میک اد ما ا به اطاعت وا ا » ( Bakhtin,

فرایند خ ساشمت

 .)4991: 002پ یایی م ج

گرو اسنقالل هرچه باشنر س ژه اش

گفنةانهام تیکمآماا است؛ البنه باخنان ا شای یکسان برام م افقت یا مخالفت با
گفنةان تیکم آماا قائل است؛ شیرا م افقت با هر کالمی

وهلة نخستت نااشمند

برقرا م ابطهام گفتوگ یی با آن است .س ژه میت اند بدون

نظر گرفنن جایگاه

خاص گفنةان تیکمآماا و پس اش آشم نزت با آن م افقت یا مخالفت کند .مسئ لات
با یک کلةه یا گفنةان وقنی معنا ا که با آن گفتوگ کنامت آن ا بااشمایام و
معرض فرایندهام جذ ت هضم و باشتکاهگذا م قرا هام تا به کلةة ما تبدیل ا
اش طریق باان آنت کنشی انوا

هام که

و

قبالز پاسخگ خ اهام ب  .بهنظر باخنان

میت ان کلةة تیکمآماا ا نپذیرفت؛ ولی اینگ نه کال معة الً به گفتوگ تن
نةی هد (.)Morson & Emerson, 4994: 224

فرایندهام جذ ت هضم و باشتکاهگذا مت کلةهها ا بهص ت گفتوگ یی
میآو ند.

خالل این فرایندها مةکن است کال تیکمآماا اقندا خ

ا اش ست

بدهد یا قد ت کال ذاتاً باو پذیر کاهز یابد یا بهکل اشبان برو ؛ نناوه آنچه س ژهت
کال ت صدا یا گفنةان خ

می اندت هرگا کامالً به خ ش تعلق ندا  .س ژه با

هنرمندم و خالقات و ناا با اسنفا ه اش گفنا
میکند تا به صدام خ

ونیاش صدام یگران ا ساشآ ایی

ست یابد؛ بدین ترتاب «خ

ب ن صدایی خاص اش

س ژه ناست؛ بلکه وش خاصی است اش ترکاب بساا م اش صداهایی که

ون

ون س ژه وج

ا ند» (هةانت  .)224اایان ذکر است کال ذاتاً باو پذیر ناا برام س ژههام گ ناگ نت
یکی ناست و

خالل شمانت بسنه به م قعاتهام مخنلفت هة ا ه تغاار میکند؛

بنابراین « ساخنا معنااناخنی گفنةان ذاتاً باو پذیرت ساخنا م نهایی ناست؛ بلکه ساخنا م باش
است.

هر بافنا جدیدم که گفنةان ماب

ا گفتوگ یی کندت این گفنةان میت اند معانی

جدیدم پادا کند» ()Bakhtin, 4991: 001؛ البنه س بژکنا ینه هة ا ه
خ

ا اش اقندا

پی آن است که

یگرم ها کند و بدین ترتابت ساخت س ژهت پا سنه ا امه خ اهد
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اات؛ بنابراین میت ان س ژ

47

و

مانی ا موة عهام اش فرایندهام یا آو مت جذ

هضمت تکرا ت اکلبخشیت ساخنا اکنیت باشساشم و باشتکاهگذا م گفنةانهام
سرتاسر شندگی آ می انست.

یگرم

 .3-2سوژة كارناوالی

چها مان مرحله اش اکلگارم س ژ گفتوگ یی باخنانت س ژ کا ناوالی نا
شیرا ماان آن و مباحث کا ناوال باخنان
برقرا است.

رابله و دنیايش76ت ا تباطی تنگاتنگ

اکلگارم س ژ باخنانیت خاطره نقشی اساسی ایفا میکند .بهنظر اوت

امکان بروش تغاار
وج

کنا

ا ؛

گرو

فرایند بیپایان خ ساشم و فرجا ناافنگی این فرایندت

حسی خاص و قد تةند اش شمان گذانه است .تا پاز اش این و ه ناات نقز

خاطره برام باخنان چندان اهةات اانه که وم

باشنگرم

کنا

بوطیقاي

داستايوفسکی ت این نکنه ا ذکر و الگ هایی پاچاده برام خاطر فرهنگی و خاطر
گ نهام
فراوان

13

ا معرفی کر ه و بر ا تباط نا یک بان فرجا ناپذیرم آینده و ه ااا م
با

گذانه تأکاد کر ه است .بااینکه تا پازاش مرحلة چها

نظریة س بژکنا ینهت یا آو م گذانه و مفه
مرحلهت ت ان س ژه برام ها کر ن خ

اکلگارم

تداو برام باخنان بساا مهم ب ت

این

اش گذانه و مسئ لاتهام مرتبط با آنت و

فرام ش کر ن گذانه اشطریق خندهام آشا انه به هةه چاات برایز اهةات یافت .یگر
ویژگی مهم س بژکنا ینة کا ناوالیت اتکام قاطع س ژه بر مفه
یا «احساسی قد تةند نسبتبه مفه

«خ

ب ن جةعی»19

"ما" بهمنالة یک جةاعت خاص است»

( .)Pearce, 4990 :04حس جةعات 74مبنام اصل اخالقی ا بهادت ضعاف میکند و
بر اانن تأکاد اش س ژ منیصربهفر و بیهةنا و برجسنه کر ن س بژکنا ینة جةعیت

اهةات مسئ لات اخالقی ا به میاق میبر .
و هت س ژهام بدون گذانه معرفی میا
مفر

74

م ضعگارم جدید باخنان

این

که «نهتنها باش است؛ بلکه تةاماً اه

و یا

ا » (.)Morson & Emerson, 4994: 221

و ااخص اصلی س ژ کا ناوالیت صدا و بدن هسنند .خص صاتهام کا ناوالی
بدن به جامگارم

72

آن

شمان و مکان خاص بطی ندا ند و اشاین ومت وج
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ویژگیهام فاایکی و اناخنی منیصربهفر

ا

س ژه القا نةیکنند .مرشهام بدن که

برام س ژ اخالقی و جامگارم منیصربهفر ش
این مرحله تةواد نةیا ند؛

یگر

شمان و مکان بساا حااتیاندت

ع ضت منافذ بدن بهسبب نقز مهةشان

شیر پا گذاانن مرشهام بدن (مرشهام بان خ ت یگرم و جهان) اهةات ویژه مییابند.
با «بدن جةعیِ اجدا م هةة انسانها» حنی به شمان و مکان فاایکی

نظر باخنان

هم میدو نةیا
بدنة ت

و «میص

آ

مر می جام گرفنه که هة ا ه
70

شیستاناخنی یا "منِ" ب ژوایی ناست؛ بلکه
حال اد و ت لد وبا ه است» ( Bakhtin, 4930b:

 .)49هائت آ ماناهرم س ژ کا ناوالی بهص ت مسنقامت حاصل مفه
گروتسک 70و بدن گروتسک باخنان است.

واقعگرایی

این مفه ت اثرم اش خ ِ خص صی و

منفک اش ح شههام یگر حاات نةیت ان یافت (هةانجا) و مرگ یک نفر چاام جا
جابه جایی بخشی اش بدن جةعی مر
واقعگرایی گروتسک
نکاتی ا بهاخنصا

با بخز یگر ناست .اش آنوا که ارح مفه

ح صلة مقالة حاضر نةیگنودت فقط برام وان ادن بیثت
با آن ت ضاح می هام.

مبنام مهم واقعگرایی گروتسکت اصل فروکاسنن 71کا ناوالی هةة مق لههام مور ت

مقد ت اامخ و آ مانی به سطح ما م و جسةانی است .فروکاسنن کا ناوالی اکلی
وس یه

71

کا ناوالیت

ا

و صرفاً ا ام وجه منفی و سلبی ناست.

کا ناوالت و ا باات و هنر

کنا فروکاسنن مق لههام اامخ به سطح پست ما م و جسةانیت بر

ضرو ت و اة ل فعالاتهام فاایکی بدن برام ا امه یافنن حاات بشر و بقام او
تأکاد می ا ؛ به هةان لالت این فروکاسنن هم وجهی سلبی ا

و هم ایوابی.

شیبااناسی واقعگرایی گروتسک مبننی بر بدن اجدا م جةعی است.

اینگ نه

واقعگراییت بدن انسان ناا مفه می گروتسک مییابد و فعالاتهام فاایکی بدن مانند
خ

نت هضم کر نت فع کر نت و جفتگارم بهاکلی اغراقآماا و عواب تولال

میا ند.

کا ناوالهام مر می ناا

قالب فعالاتهایی مانند شیا هخ ا مت

شیا هن ایت ل هباشم و واژگ ن کر ن سلسلهمراتب منعا ف اجنةاعی اش اه باشمهات
نةایزهات قصها و حرفهام خنده ا ت بدن گروتسک و فعالاتهایز م

ت جه و

با گ اات قرا میگار  .انگا ههام کا ناوالی ترجةان ا بی این سنه اش هنوا هام
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فرهنگ عامهاند که

49

جشنهات سرگرمیها و وا ونهساشمهام نةا ین کا ناوالها نة

می یابند .بدن گروتسک بخشی اش بدن اجدا م جةعی منعلق به ت

مر

بهاةا

میآید که هةانا نةا «تداو ما م و جسةانی حاات بشر است» (.)Dentith, 4990: 11-11
بدن گروتسک برخالف بدن باشنةاییاده

هنر کالساکت منناسب و کامل ناست.

باشنةایی بدن گروتسکت بر اندا هایی تأکاد میا
یا جهان ا امکانپذیر میکنند.

که ا تباط انسان با انسانهام یگر

بدن گروتسکت بهجام کةالت صارو ت بدن

بهتص یر کشاده میا ؛ بنابراین تصاویرم که اش بدن گروتسک عرضه میا ندت مةل
اش هانها و اکمهام پرت آلتهام تناسلیت بدنهام با ا ت و ...است که تعامل بدن
انسان با یگرم (اعم اش بدن یگر یا جهان) ا باشنةایی میکنند؛ بدین ترتاب بدن
گروتسکت اش ن عی باشت حال تغاار و بخشی اش یک بدن جةعی است.
مرحلة چها
ت جه وم اش گفنا

اش ص تبندم باخنان

با

س بژکنا ینهت بهوض ح مرکا ثقل

ونی به اکلهام گفنا م ک چه و باشا با هةة ج کهات انا هات

نفرینها و کفرگ ییهایز تغاار کر ؛ یعنی گفنا هام «تبا لپذیرت اما مةن عه و غارقابل
چاپی که بهاکل اگفتآو مت غاراخصی بهاةا میآمدند» ( Morson & Emerson,

 .)4994: 221صدام فر م که چهره و بدنز ا پشت نقا
ماان صدام ت هها گم میاد.

ب ت

و لبا

کا ناوال پنهان کر ه

این مرحلهت اش امنااج تولال میا

و

اشاین ومت گفتوگ م اسنان باخنانی نامةکن است .خند کا ناوالی تساومطلبت با
سا هل حیت س ژهام ضدگفتوگ یی ا ایوا میکند که به س ژههام قبلی باخنان
اباهنی ندا  .س ژه یگر «منیصربهفر ت بیهةنات نامنطبق 77بر خ و خ هام یگر» نب
(هةانت )223؛

نناوه برام نخسنان با ت س ژ باخنانی اش قاد هةة سالتهام اخالقی

آشا اد.
این مرحلهت مفه
گفتوگ یی س بژکنا ینه
اخالقی

تةامات ناا تغاارم بناا ین یافت.

ص تبندم

مراحل قبلیت تةامات س ژه یا بهمعنام پذیرش مسئ لات

برابر کنز انوا اده ب

(س ژ اخالقی)ت یا میص ل وابط ابدم و منقابل

بان و یا چند آگاهی (س ژ شیبااناخنی و مانی)؛ اما

این مرحلهت مسئلة تعهد

اخالقیت مسئ لات و پاسخگ یی س ژه بهمنالة کلانی تا نسبتبه کنزهایز هرگا
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وف

مطرح ناست .تکریم وس یگی و ت ان بالق

کلات جةعیت

م ج

تیقق یافنن کنشی خاص و تعهد به آن ناست؛ بنابراین
س بژکنا ینهت س ژه با خ
بسط مییابد و

ص تبندم کا ناوالی

نت هضم کر نت فع کر ن و امنااج با جهان و با یگران

پایان با مرگ ناپدید میا

بهعبا تیت «هاچ س ژهام

گرو

( )Bakhtin, 4930 b: 214-217و

آنت اه ندا  .اصل اه مفرت اصل مسئ لات اخالقی ا بیاعنبا

میکند» (.)Morson & Emerson, 4994: 223

 .5-2سوژة گف وگويی

الگ م نهایی س بژکنا ینة باخنانی که حاصل تغاارهام مخنلف
«س ژ گفتوگ یی» نا
و عل

انسانی :آشم نی

ا  .باخنان

مقالة «مسئلة منن

بر سی فلسفی»

73

کنا

مفاهام قبلی استت

شباناناسیت واژهاناسی
گونههاي گفتارت وبا ه به

مفاهاةی مانند جامگارمت نافرجامی و مسئ لات س ژه ت جه کر ه و س ژ جةعی
کا ناوالی ا به حال خ

باقی گذاانه است.

این مرحلهت تعامل گفتوگ یی س ژه

با یگرمت ضرو ت اصلی برام اجرام پروژ خ ساشم انسنه اده است« .من-
برام -یگرم»ت میدو یتها و تنگناهایی ا برام «من -برام -خ

» ایوا میکند که

الشمة خ ساشم خالقانه و بیکرانگی 79س ژه است .بیکرانگی مطلق س ژ آشا و
نامیدو جةعی بهص ت همشمانت مفرهایی ا برام «من -برام -خ
میآو .

عرصة کا شا گفتوگ یی با یگرم که خاصانی آینهام 34یافنه استت هةة

این میدو یتها و مفرها حض
یکدیگر

» پدید

ا ند و بهگ نهام فعاالنه

گار میا ند .تةامات و انسوا فاعل کنزت تنها

وصلههات میدو یتها و مفرها با «من -برام -خ
(.)Bakhtin, 4994: 424

این مرحله ناا مفه

جدالی ساشنده با

ص تی مةکن است که

ِ» باش و م قتت تعامل کنند

« یگر ب ن منقابل [ ]...و مبننی بر

گفتوگ بهجام تفاوت»ت تعریفی ا به ست می هد که

آنت س ژه بهواسطة «ا تباط

گفتوگ یی با یگرم م ج یت و معنا پادا میکند؛ نه بهخاطر تفاوتز با یگرم»
(.)Pearce, 4990: 91
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الگ م نهایی س بژکنا ینة باخنانیت با
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یگر بر نقز خاطره تأکاد میا .

حافظه بهمثابة مخان توربههام گذانه و تهنشانهام باقیمانده اش آنها
ساخت س ژهت به ا تباطی گفتوگ یی با صداهام م ج
مةکن است

آگاهی وا

فرایند
میا

و

خالل گفتو گ با این صداهات ا شیابی وبا هت پر اشش خالقانه و

باشساشم خاطرات ص ت گار .

این مرحلهت «بیشمانی و

( )Morson & Emerson, 4994: 229که

لیظگی مطلقی»

مفه پر اشم کا ناوالی س بژکنا ینه تولال

میادت بهسبب جدایی کاملز اش آیند حاصلخاات پرثةر و بیپایانت کامالً بیا شش
ونی خ

تلقی میا  .گفتوگ هام

ونس ژهام 32خ ِ گفتوگ یی ا

تفاوتها ا سرک

و یگرم که

گارمهام ماانس ژهام 34و

برمیگارندت «مباحثة جدلی

30

ا بناان مینهند که نه

میکند و نه [ ]...برام ه یتت امنااش خاصی قائل میا »؛ اما بر جنبة

اجنةاعی س ژه تأکاد میکند که باانگر حض

یگرم

«من» است ( Pearce, 4990:

.)90

این مرحله ناا کثرت و تفاوتهام فر م تیسان میا ند؛ البنه این کثرت با
تةامات جةعی کا ناوالی تفاوت ا  .س ژ گفتوگ ییت نه س ژ منسومت فرجا یافنه
و منعان است و نه س ژ چندپا ه .س بژکنا ینه «میلی است برام ظه

و بروش منطق

گفتوگ  /جدل ه یت و تفاوتهام م ج » (هةانجا) .غدغههام اخالقی باخنان که
هرگا هایز نکر ندت باشهم
ا ند.
است که

بیث

آخرین ص تبندم اش فرایند خ ساشماش حض

ا ِ ب نت باخنان هة ا ه انسان ا س ژهام اخالقی

نظر گرفنه

با کنزهایز پاسخگ ست .پس اش باخنانت مطالعاتی منعد

با س ژ

گفتوگ یی انوا اد و الگ م س بژکنا ینة باخنانی بسط و تعدیلهام فراوان یافت.
 .4خودِ گف وگويی
 .1-4فضاي سوژه /جايگاه سوژه

نظریة خ ِ گفتوگ یی وانانا

هلندمت ه برت هرمانات

30

اش گذانه تاکن نت

مبس طترین نسخه اش الگ م باخنانی س بژکنا ینه قلةدا اده است .هرمانا اش
نظریهپر اشان مهم

ح ش

واناناسی وایی و وان مانگرم

31

وایی است و
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براسا

الگ م جدید ومت ساخت س بژکنا ینه

نناوة وابط گفتوگ یی م ج

بان جایگاههام مخنلف س ژه ون خ ِ گفتوگ یی واقع میا  .خ ِ گفتوگ ییت
م ج م یکپا چه و یک ست ناست و نباید آن ا بهمنالة «ظرفی [ ]...برام اناختت

تفکرات و احساسات نظر گرفت» ( )Hermans & Dimaggio, 2441: 2که مرکاش ا
«منِ» س ژه تشکال می هد .مفه

چنان س ژهام بهص ت وایی و «

ذهن و ماان جایگاههام منعد نسبناً مسنقل "من"

اکل میگار .

آن» ()Hermans Et al., 4992: 23

فرایند گفتوگ ییِ وایت خ ت

31

هریک اش جایگاههام س ژه

صدایی مسنقل و خاص ا به تعاملهام چندصدایی ماان صداهام م ج
خالل گفنا ها یا گفتوگ هام

گسنر پ یام

ونیت ذهن

میافاایند.

فضام وساع س ژه که هة ا ه

جایگاههام س ژ منعد و منن ع آن ا ااغال کر هاندت جایگاههایی مخنلف ا برام
«من» تص

میکند .این جایگاهها با ناام بارونی و ناگسسننی س ژهت پا ندم تنگاتنگ

ا ند و ا تباطهام گفتوگ یی م ج

باشنر م ا ت باشتا

ماان آنها

ا تباطهام

ماانس ژهام بارونی است.
جایگاههام

ونی س ژه و صداهایشان اشطریق گفتوگ به صداهام بارونی

اجنةاع مرتبط میا ند .کثرت جایگاههام خ ِ ونی و بارونی که با یکدیگر ا تباطی
گفتوگ یی ا ندت جایگاین «اَبَرمن »37م ج

وگانة «خ  -یگرم» میا .

الگ یی که هرمانا و ک ن پکا آن ا «خ ِ مبس ط»

33

نامادهاندت « یگرم بارون س ژه

ا » ( Hermans & Haremans-Konopka,

ناست؛ بلکه بهلیاظ مفه میت

ون آن قرا

 .)2444: 7یگرمِ م ج

س ژهت ااید صدام س ژهام یگرت نها م اجنةاعی یا

فرهنگی و یا گروهی ایدئ ل ژیک بااد که صداهام جةعیاان
است و میت اند «مسنقاةاً م اشنة قد ت ا تیت تأثار قرا
.)Dimaggio, 2441:47

خ

یا س ژ گفتوگ ییت وج

39

س ژه نة

یافنه

هد» ( & Hermans

یگرم هة ا ه به سةات
94

اناخنه اده و گرب گیاش پذیرفنه اده است .اگر بر فضام س ژهت تکگ یی

تسلط یابد و بعضی جایگاههام غالب س ژهت یگر جایگاهها ا به سک ت وا ا ندت
یگر فرصنی برام بسط و ساخت پ یام س ژه و خ

به ست نةیآید .ناروهام مرکاگرا 94که

واینگرم چندصدایی آن

پی تداو و ثبات س ژهاندت اش قلةرو امن

س ژه گفتوگ یی باخنان (گذانه و حال)
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جایگاههام مأل ف س ژه حةایت میکنند .احسا
ب ن
میا

92

20

مالکات یک ه یت اخصی (هةان

خالل شمان) و فر یت (تةایا اش یگران) اش اه تداو و ثبات س ژه ایوا
و ت سعه مییابد؛ اما یگرمهام بارونی و

مرکاگریا 90حاضر
م ج

ونیِ س ژه ناا بهاکل ناروهام

هةهجات با شحةت به فضام س ژه اه مییابند و کثرت و تفاوت

آن ا افاایز می هند .س ژهام که اش قلةرو امن خ

بارون انده میا ت

ناگایر به قلةرو نامطةئن کثرت و گرب گی ضایت می هد و بدین ترتابت ساخت
خ ِ گفتوگ یی آغاش میا « .خ  -گر ب ن» که وگانة خ  /یگرم ا
میاکندت بخشی جداییناپذیر اش مفه

هم

گفتوگ یی س ژه است ( & Hermans

.)Haremans-Konopka, 2444: 430-437

نظریة مان چندصدایی باخنان که الها بخز الگ م هرمانا ب هت کثرت
آگاهیهام ارکتکننده

گفتوگ م خ ِ مبس ط م

ت جه قرا گرفنه است .با

عنایت به امکان حرکت س ژه اش یک جایگاه به جایگاه یگر و ناا افتوخااها و
تغاارهام آن
خ مخنا

90

ماان چندین جایگاه که گاه نقطة مقابل یکدیگرندت مفه

س ژ

کم نگ میا  .هریک اش صداهایی که منعلق به جایگاههام س ژ

مخنلفاندت مانند اخصات هام یک مان چندصداییت اقندا ن یسند مسنقل ا
بهچالز میکشند .صداها ناا مثل اخصاتهام مان که پس اش و و به ناام
چندصدایی آنت «حاات خاص خ

ا مییابند و الاامات وایی خاصی برعهدهاان گذاانه

میا » ( )Hermans & Dimaggio, 2441: 49اسنقالل مییابند .ساخنا کلی س ژه
هر شمان و مکانت بهص ت لیظهام و اش اه تعامل گفتوگ یی صداهام منعد
م ج

فرایند خ

واینگرم معاّن میا ؛ بهعالوه صداها ناا مثل اخصاتهام

مان چندصداییت به میدو ههام شمانی /مکانی گ ناگ ن تعلق ا ند و هریک اش آنها
مانند ن یسند
نناوهت پا سنه

ناایی عةل میکند که کامالً مسنقل اش ناام اخصات یگر است؛
ساشمان وایی پاچاد خ ِ گفتوگ یی باشساشم و باشبانی ص ت

میگار و فرایند ساخت س ژه بهمنالة خ
نةیا ؛ البنه هةانگ نه که پییر

واینگرم گفتوگ یی هرگا من قف

به سنی هشدا

ا ه استت س ژ گفتوگ یی ا

نةیت ان بهآسانی منرا ف با «س ژ نامنةرکات تکهتکه و نامعنبر پسامد ن منعلق به
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فرهنگ اواخر و
ساخنا م وایی ا
«خ »

سرمایه ا م» انست ( .)Pearce, 4990: 97س ژ گفتوگ یی
که

آن اش جایگاه صداهام منعد ت وایتهایی گ ناگ ن اش

خالل ویا ویی گفتوگ یی صداها با یکدیگر و

ون فضام س ژه اناده

میا ؛ اما این وایتها با هم ا تباط برقرا میکنند و به مشروط کر ن 91یکدیگر اش
اه گفتوگ میپر اشند .جایگاههام س ژه با یکدیگر باگانه ناسنند و صدام هم ا
میان ند .صداهایی که به تأیادت تغاارت باشساشم و بسط وایتهام قبلی میپر اشندت
پا سنه

حال ساخت و باشساشم خ

وایتهایی هسنند که

شمان و مکان خاص

س ژهت بهص ت م قت ساشمان هی ادهاند (.)Hermans & Dimaggio, 2441: 4-2

 .2-4خودِ گف وگويی و تالسد

نظریة خ
بهمنظ

توسد

گفتوگ ییت مفه

91

ناا اش اهةات بساا برخ

ا است.

برقرا م هرگ نه ا تباط گفتوگ ییت مفاهام باید بهاکل صدایی واقعی یا

خاالی توسد یابند .بهگفنة باخنان« :فقط هنگامیکه به نظرت اندیشهت یا احساسی صدا ا ه
میا

و اش این اهت بهمنالة چاام برخاسنه اش یک جایگاه اخصیت آن نظرت اندیشه یا

احسا ت مکانةند میا ت ا تباطهام گفتوگ یی پدید میآیند» ( Hermans Et al., 4992:

 .)29صداها حامالن مکاناکی جهانبانیها ناسنند .تعریف باخنان اش صدات وجه ما م و
فاایکی صدام انسان ا ناا

برمیگار و جنبههایی مانند بلندمت شیروبةیت گسنرهت

طنان و حالنی ا بی /شیبااناخنی (غناییت نةایشی و )...ناا
قلةدا ادهاند؛ بنابراین فر

تعریف باخنانیت صدا

گفتوگ با صداهام یگر برام مذاکر ابدم

با

س بژکنا ینهت «نهتنها با افکا شت بلکه با سرن ات و تةامی فر ینز ارکت میکند»
( .)Bakhtin, 4930 a: 290بهاعنقا بساا م اش صاحبنظران هةچ ن کرس ل و برولتت
توربة منوسد یا «شیست توربهمی
استت

حاات» که اصل بناا ین واقعگرایی گروتسک

نظریة س ژ گفتوگ یی هرمانا مغف ل مانده و صرفاً به سطح تبا لهام

ماانس ژهام فروکاسنه اده است ( .)Cresswell & Baerveldt, 2444: 210براسا
گفنة آنانت ساخنا

وایی س ژه

عرصهام منوسد واقع میا  .این نظریهپر اشان با

بسط ا ن الگ م س ژ گفتو گ یی هرمانا و باشنگرم

آنت نسخهام یگر اش س ژ
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(هةانجا) م ج

21

آنت بر «ماهات اجنةاعی توربة شیسنه و منوسد»

مبیث واقعگرایی گروتسک باخنان تأکاد میاد.

باخنان به و لالت واقعگرایی تکگ یه ا که مدعی وج

واقعانی قطعی و کامل

استت نک هز کر ه :نخستت بهعلت اعنقا اسن ا ش به واقعات و حقاقت
گفتوگ یی که فقط اش اه گفتوگ میت ان به آنها ست یافت؛ و ت بهسبب
اعنقا ش به جداییناپذیرم عناصر شیستاناخنی اش عناصر اجنةاعیت تا یخی و
فرهنگی .او

بر سی هنر ابله گفنه است :هنر ابله میت اند با شیر پا گذاانن هةة

میدو یتهام مکانیت شمانی و اجنةاعی -تا یخیت و بدون جدا ادن اش شیربنام
تا یخی -اجنةاعی عانی و ملة سی که خاسنگاه آن استت فراتر اش مرشهام خ

بسط

یابد .بهتعبار باخنانت « ابله میخ اهد شبان و معنا ا به بدن [ ]...و همشمانت واقعات و ما یت

ا به شبان و معنا باشگر اند» ( .)Bakhtin, 4991: 474-220اش این منظرت توربة جسةانی
حاات اش ن عی تکنفره ناست و جنبههام فاایکی و ما م اش توربههام بشرمت
همشمانت وجهی اجنةاعی و اخصی ا ند .پازفرض فلسفة گفتوگ یی این است که
«توربة جسةانی حاات ا نةیت ان اش اجنةاعی ب ن 97آن جدا کر ؛ شیرا این وج ه

واقعت

و لیظة منفاوت اش توربهام واحد هسنند» (.)Cresswell & Baerveldt, 2444: 211

برمبنام این یدگاهت هنر باید بن اند این لیظهها ا کنا هم قرا هد و برام مخاطبز
ه ااا مام منوسد با ام
باخنان

عرضهاده ایوا کند.

مباحث گ نههام گفنا ش وبا ه نظرهام خ

با بدن انسان بهمثابة

پدیدهام اجنةاعی ا مطرح کر ه است .بهگفنة اوت توربههام منوسد هر گروه اش مر ت
گ نههام گفنا م خاص آنها ا تعاان میکنند؛ اما این گ نههام گفنا م هم به شبانت
واژگان تخصصی 93و آهنگ کال آنها مرب ط میا

نظر هایشان گره خ

ه است.

و هم به حالتهات عا تها و

نسخة جدید اش س ژ گفتوگ یی کرس ل و برولتت

این نکنة مهم ناا لیاظ اده است که باخنان هریک اش گ نههام گفنا
برام «ت صاف بدن جةعی گروهی اش مر

ا وسالهام

یک جامعه می اند که مبانی اجنةاعی-

تا یخی و عانی آفرینزهام شیبااناخنی آن گروه ا وضع میکند» (هةانت .)217
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عالوهبر آنچه گفنامت و اصطالح باخنانیِ یگر ناا ص تبندم الگ م جدید
س ژ گفتوگ یی نقشی مهم ایفا میکنند :یکی سبکپر اشم 99و یگرم وس یگی.
این الگ ت خ واینگرم ن عی سبکپر اشم اخصی و جسةانی اش توربههام
فضام چندصدایی س ژه انوا
شیسنه است و بهمنظ مدیریت وس یگی م ج
میا  .بیاکت بهپاروم اش باخنانت کرس ل و برولت وابط گفتوگ یی ا صرفاً
بدهوبسنان بان صداهات گ نههام گفنا یا جایگاههام س ژه بهاةا نااو هاند .باخنان
با باان ویژگیهام غارشباناناخنی 444و فراشباناناخنی 444گفتوگ ت و بهسبب وج ه
جسةانی و اجنةاعی آنت آاکا ا بان گفتوگ و حاضرج ابی 442تةایا قائل اده است
( .)Bakhtin, 4931: 30-31به گفنة اوت اعضام یک گروهت ب ن جةعی ا توربه و
گ نة گفنا خاص خ ت آن توربه ا اجرا میکنند .هةانگ نه که گفنامت
سپس
اجرام گ نههام گفنا ت نشان هند سنتهام فرهنگیام است که بهص تی عةاق
تورباات اخصی یشه ا ند .اسا گفتوگ گراییت کنا چانی 440گ نههام مخنلف
تورباات شندگی واقعی فر است« .گفتوگ گرایی با توربهام اش شندگی
اش گفنا
سروکا ا که به حاضرج ابیهام گفنةانی فروکاسنه نخ اهد اد» ( & Cresswell
 .)Baerveldt, 2444: 274س بژکنا ینة باخنانی هم توربههام اخصی و خص صی
خالصه نةیا ؛ بلکه آنچه ساخنا س ژ گفتوگ یی ا قم میشندت شندگی
اجنةاعی انسان است که گروههایی مخنلف آن ا توربه کر هاند و توربااتشان قالب
گ نههام گفنا گ ناگ ن ساخت س ژه خال است.
الگ م خ ِ گفتوگ یی هرمانات حاات جسةانی باخنانی فقط بهمعنام تعاان
جام اسنعا م س ژه و ن بتگارمهام 440ماانس ژهام صداهام مخنلف نظر گرفنه
اده است .الگ م جدید با وایت گفتوگ یی س بژکنا ینه و اش اه «کنا چانی حاات
جسةانی اجنةاعی که اخصاً توربه اده است» (هةانت )272ت وجه اجنةاعی و حاات
جسةانی خ ِ گفتوگ یی ا به هم پا ند میشند.
 .3نتیاله
اگرچه باخنان اش نظریهپر اشان برجسنه
او اش س بژکنا ینه جامعانی ا

با س بژکنا ینه میس

نةیا ت تعریف

که با بساا م اش نظریههام پسامد ن

با

س ژه
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با س ژه و تعریف آن بهمنالة گفتوگ یی

و یگرمت عرصة پژوهزهام علةی گ ناگ ن ا عةق و وسعت
441

میبخشد .بهگفنة ه لک ئاست ت جایگاه س ژ اناسا و ا تباط هنر با توربة شیسنه اش
عالیق هةاشگی باخنان است (.)Holquist, 2442: 2

تقسام بندم سا

خ

گفتوگ گرایی او فقط یک

و یگرم مطرح ناست؛ بلکه آگاهیت چاام جا یگر ب ن

نظر گرفنه نةیا  .اسا

گفتوگ گرایی باخنانی «ناکسیِ »441س ژههاست.

ه لک ئاست با اسنفا ه اش اصطالح «ناکس»ت مفاهام جدید س بژکنا ینه و آگاهی ا
م

نظر اانه است که

آنهات س ژه ا بهگ نهام یکپا چه و منیصربهفر

نةی گارند؛ بلکه آن ا فرایندم با قابلات مذاکره فرض میکنند.
باخنانیت به ص تی منعةدانهت اش باان تعریفی نهایی و کامل
میا

و این صاحبنظر بهادت طرف ا مناظرههام مداو

نظر

گفتوگ گرایی

با س بژکنا ینه پرهاا
با س ژه و ماهات

فرّا آن است .گفتوگ گراییت چاام جا نسبات و انکا مسئلة مطلق ناست و
س بژکنا ینة گفتوگ یی اشطریق جذ

آگاهانه و اخناا م کلةهها و ناام یگرم به
این ساخنا اکل میگار  .بهنظر

ساخنا بیثبات خ  /یگرم و هضم آنها
باخنانت «شندگی ناا چاام جا فرایند تعاان م ضع

447

( .)Burton, 4991: 04س ژ گفتوگ یی قاقاً

میل تقاطع پر فتوآمد نظریههام

جهان کلةات یگرم ناست»

معاصر س بژکنا ینه واقع اده است.
پینوش ها
4. Mikhail Mikhailovich Bakhtin
2. anachronic
0. fragmentation
0. interruption
1. transitoriness
1. grand narrative
7. dispersive
3. centrifugal
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9. self
44. subject
44. Mansfield
42. Subjectivity: Theories of the Self from Freud to Haraway
40. subjectivity
40. alternative
41. dialogism
41. Morson
47. Emerson
43. ethical
49. aesthetic
24. novelized
24. carnivalesque
22. dialogic
20. Toward a Philosophy of the Act
20. utterance
21. voice
21. discourse
27. instantiation
23. affirmation
29. selfhood

04. authoritative
04. internally persuasive
 .02به باان مخنصرت کلةة تیکمآماا اشنظر باخنانت سخن یا کالمی است که مةناش ()Privileged
میس

میا ت اش ما فاصله ا ت «اش بارون به ما می سد و اجاشه نةی هد بافنا ()Context

برگارندهاش به باشم گرفنه ا » ( .)Bakhtin, 4991: 020گفنةان تیکمآماا برام حفظ قد تت
ا معنبر می انند .نقطة مقابل گفنةان و
ملا به سناا با گفنةانهام مخالفی است که آنها ناا خ
کلةة تیکمآماات گفنةان یا کلةة ذاتاً باو پذیر است .کلةة ذاتاً باو پذیر به س ژه نا یک است و «اا
گفنا ت لهوهت ژست و حالنز» (هةانجا) برام س ژه آاناست .س ژه فرایند سادن به آگاهی
کا شا ماان این صداها و «صداهام فراوان یگرم که بان این و ن ع کال قرا ا ند» ( & Morson

س ژه گفتوگ یی باخنان (گذانه و حال)
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)Emerson, 4994: 249ت صداهام یگر ا به صدام خ جذ و آن هضم میکند .خالل
فرایند هضم و جذ ت هایی همشمان گفنةان خ اش کلةة تیکمآماا یا کلةههایی که پاشنرت ذاتاً
باو پذیر ب هاند و یگر چنان ناسنند ناا
س ژه

می هد ( .)Bakhtin, 4994: 020-021آشا م نسبی

فرایندهام جذ ت هضم و باشتکاهگذا م ( )Re-Accentuationکلةههام یگران برمبنام

ترکاب ساخنا م و لیظة خ بهمثابة فاعل کنزت او ا مسئ ل کلةههام بااناده (کنز هام
اجرااده) شمان و مکان خاص وق ع کنز قرا می هد .منظ اش باشتکاهگذا مت تغاار ا ن تکاة
کلةه اشطریق ایوا تغاار

لین و طنان آن است که میت اند خص صاتهام معنااناخنیام باشنر ا

به کلةه بدهد و بر ا تباطاتت بهص تی خ ت جه اثر گذا  .کلةههات باانهات مننها و شبانهام
مخنلف هة ا ه با معناییام ا ند که حاصل مقاصد پدیدآو ندگانشان هسنند .کلةهها هاچوقت خنثی
ناسنند .حامل اصلی مقاصد پدیدآو ند هر کلةهت تکاه و لین آن کلةه است .عالوهبر مقص
پدیدآو ند کلةهت مخاطب و م ض ع آن ناا اش ع امل اصلیام هسنند که لین و تکاه کلةه ا تعاان
می کنند .وابط قد ت هة ا ه لیظة باان وج ا ند و مقص کلةه نقشی مهم ایفا میکنند.
وابط قد ت حنی وقنی فر ت خ ا مخاطب قرا می هد ناا اثرگذا و فعالاند و به هةان لالت
باانت مةکن ناست؛ بلکه
افشام وابط قد تمی ناا فقط اش اه بر سی کلةههام واقعی م ج
لین و طنان کلةهها

انوا ا ن این مهم به میقق کةک میکند.
00. unfinalized
00. the event of being
01. assimilation
01. conceptualization
"07. "Author and the Hero in Aesthetic Activity
03. Art and Answerability: Early Philosophical Essays
09. answerability
04. images
04. constructed
02. self-formation
00. architectonics
00. outsideness
01. otherness
01. consciousness
07. given
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03. determinate
09. concrete
14. fusion
14. eventness
12. transcription
10. homogenizing
10. becoming
11. wholeness
11. Problems of Dostoevsky’s Poetics
17. polyphony
13. rythmicized patches
19. yet-to-be
 .14بساا م اش پژوهشگران معنقدند ن یسند تعدا م شیا اش کنا هایی که بهنا ول اان ف چاپ
ا با نا
ادهاندت ماخائال باخنان است .تر یدم وج ندا که باخنان بعضی اش کنا هام خ
یگران چاپ کر ه است .پژوهز حاضرت مبنام اسنفا ه اش آثا ا نظر باشنر میققان قرا ا هایم؛
البنه اگر کنا هام م اسنفا ه مقالة حاضر ا باخنان هم نن انه باادت مباحث م نظر چا
مشکل نخ اهند اد؛ شیرا موة عة نظرهام هةفکران و هةراهان باخنان تقریباً مؤید یکدیگرند.
14. semantic
12. extraterritorial status
10. Freud
10. speech

ساشآ ایی

مباحث باخنانت اهی است برام سادن به چندصدایی.

مل م به پاامی م ساقایی گفنه میا
منعد

11. vygotsky
11. orchestration
ح ش اصطالحات م ساقیت

که مةکن است با مل مهام یگر ترکاب ا

ا پدید آو  .اشطریق ساشآ ایی بان مل مهام گ ناگ نت هةاهنگی م

و قطعههام

نظر برقرا خ اهد

اد.
17. Rabelais and His World
13. genre memory
19. collective
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74. collectivity
74. loophole
72. situatedness
70. utopian
70. grotesque realism
71. degradation
71. ambivalent
77. non-coincident
73. "The Problem of Text in Linguistics, Philology, and Human Sciences:
An Experiment in Philosophical Analysis"
79. openness
34. specularized
34. inter-subjective
32. intra-subjective
30. dialectic
30. Hubert Hermans
31. psychotherapy
31. self-narration
37. grand-i
33. elaborated self
39. alterity
94. monologism
94. centripetal
92. sameness
90. self-alterity
90. autonomous
91. condition
91. embodiment
97. sociality
93. jargon
99. stylization

04  اةا/ 3 سال

02

444. extra-linguistic
444. meta-linguistic
442. rejoinder
440. juxtaposition
440. turn-taking
441. Holquist
441. non-identity
447. orientation
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