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 چکيده

وگو هاى مختلف است. گفتنظام فكرى بشر همواره در تقابل بین دو رهیافت در حوزه 

دن طلبی و.. فرایند پدیدار شدر برابر اقتدار گرایی، دگرمفهومی)مكالمه(گرایی در برابر جزم

گراي دو قطبی ي به نام کارناوال و با رهیافت در هم شكستن نظام جزماین نظام در بستر

فتار، نند گپذیر است. مولوي در مثنوي با ایجاد نمودهاي ارتباطی در بیان خود ماامكان

ها كایتحوگومحوري به فروپاشی اقتدار و نظم حاکم در ساختار اجتماع چندصدایی و گفت

در روابط  اندیشیهاي یادشده به ستیز با مطلقح ایدهپردازد. او همچون باختین با طرمی

ن ن زمااجتماعی زمانه خویش رفت. وي براي برچیده شدن نظام طبقاتی و در خدمت گرفت

ایی و دگر گرایی، چند صدو مكان در تعامالت اجتماعی، جهان تودرتوي قصه را با مكالمه

ر تین دلی ضمن توصیف نظر باختحلی -آمیزد. در این پژوهش به روشی توصیفیمفهومی می

دهد مولوي ن میایم. نتایج نشاهاي روایی در مثنوي را نشان دادهگرایی، مؤلفهمنطق مكالمه

گیري از قدرتی با بهرهسازي خالقانه عناصري چون مرگ، زندگی و قدرت و بیبا شبكه

یگانگی و  ازهاي مبتنی بر چندصدایی، گروتسک،کارناوال و دگرآوایی طرحی تازهقصه

 سازد.میبیگانگی را برجسته

 وگویی،کارناوال.کلیدواژه: باختین، موالنا، مثنوي معنوي، منطق گفت

 

 

 

 

 

 

 



 

 مقدمه

-می یهر روسپردازان قرن بیستم دترین نظریهمیخائیل میخائیلویچ باختین را یكی از بزرگ

از  ضر نبود خارجپرداخت و حاآوري که به سرکوب مردم میدانند. همان فضاي خفقان

محوري و اي، تکشدة خود، پذیراي گفتمان دیگري باشد. در چنین جامعهاصول پذیرفته

ن دان ایوگومندي در برابر فقزند و باختین با طرح نظریة گفتگویی حرف اول را میتک

پرداز روسی (. این نظریه49:1380دهد )ر.ك: باختین،اش، واکنش نشان میاصل از جامعه

وشتار زبان یعنی هر نوع گفتار یا ن»کند. وشنودي بحث میمفاهیم گفتدربارة  بیشتر

نده و گوینده، شنو :وگو داراي سه رکن استگفت .وشنودي یا دیالوگیسم استهمیشه گفت

مل محصول تعاکند همیشهدهنده و رابطة آن دو. زبان و آنچه فرد در زبان بیان میپاسخ

ز است ا دهد که عبارتگویی قرار میوگو را در مقابل تکگفتکم دو نفر است. مفهوم دست

وگو گفت (. به همین دلیل دیالوگ،186: 1388کلیگز، «)هاي یک فرد یا موجود واحدگفته

 اصلی ارتباط بامثابة راهدهدکه بهمرکزي اندیشه وي را تشكیل میو چندصدایی هستة 

 رود که زندگیاین سمت میاو بهشناسانة هستیتفكر »ساز آگاهی خواهد بود. دیگري زمینه

وگو یعنی پرسیدن وگویی است. زیستن یعنی شرکت کردن در گفتدر گوهر خود گفت

ها و از طریق عملكرد شبكة فشرده گفتارکردن و خودبودگی ما که گوش دادن، موافقت

یف ی ظریدارشناسشود؛ گفتارها و اعمالی که خود مبتنی بر پدمیهاي با معنا ساختهنقش

(. بوطیقاي 178:1384)انصاري« استدیگري درون زیست جهان روزمره _رابطة خود

اي دهندهلتشكی هاي علوم انسانی کاربرد دارد، به عناصرباختینی که در ادبیات و اکثر حوزه

ر به صورت زنجیروااوست که بهگردد که جزو کلیدواژگان مهم و اساسی اندیشة بازمی

 وگو، دیگري و کارناوال.تصل هستند از جمله چندصدایی، گفتیكدیگر م

وم مثنوي وگومندي و الگوهاي معنایی نظریة باختین در دفتر داین پژوهش به تبیین گفت

وار از بیان هاي نمونههاي زبانی مثنوي در اشارهگیري از ظرفیتاشاره دارد و هدف آن بهره

یوة از ش گویی عارفانه وجود دارد. در این میاناصطالح تکموالناست که در دل زبان به

منطق  هایی که نمود بیشتري ازهاي متنی او در نمونهروایی موالنا و همچنین نشانه

ایا ایم کهاین سئوال بودهو در پی پاسخ به ایمکند، بهره جستهوگومند را منعكس میگفت

هاي زیرین یهیابد و یا در المی وگومندي در زبان موالنا به صورت واضح و صریح نمودگفت

 است؟انعكاس این مفاهیم در مثنوي چگونهشود و نحوة معنایی این مفهوم درك می



 

 پيشينة پژوهش 

و در  ادي کار شدههاي او در پهنة ادبیات فارسی و دنیاي نقد، آثار زیدر باب باختین و نظریه

 ن مقالهاست. ایبه طور کامل کار نشده  اما دفتر دوم هاي از مثنوي نیز بازتاب داشتهقسمت

 است.در این زمینه به بیان شواهد مثال از این قسمت مثنوي پرداخته 

،با «عر حافظشهاي کارناوال باختین در بررسی مؤلفه»اي با عنوان (، در مقاله1395دانشگر)

ر ه تأثیوار، بشهر، شخصیت بهلولتكیه بر مواردي چون گروتسک، امر غیرمذهبی، آرمان

(، 1387طلق)عرفان و شكل گرفتن مفاهیم کارناوالی در غزلیات حافظ اشاره دارد. نامور م

، «باختینی باختین،گفتگومندي و چندصدایی مطالعة پیشابینامتنیت»اي با عنوان در مقاله

تنی امور بیناماز رهگذر توجه بهکند کهترین اصل نظریة باختین معرفی میگفتگو را مهم

کرد خنده در اي با عنوان تحلیل کار(، در مقاله1395یابد.المعی گیو و همكاران)مینمود 

انقدر ثر گراشاهنامه براساس نظریة باختین، به یكی از نمودهاي کارناوال یعنی خنده در 

شان اثر ن از نظریه باختین را در ساختار حماسیاست و نمود این مؤلفهفردوسی پرداخته 

 دهد.می

 بحث 

بخشد. از نظر او شناختی باختین را هویت میمعرفتاي است که روش ة زبان مسئلهفلسف

باختین با »هاي ساختارگراست. مادي است. موضع او برخالف تصور و دیدگاهزبان همواره 

طرف و اتخاذ موضع گرایانه سوسور از یکشناسی عیننشان دادن واکنش شدید علیه زبان

از سوي دیگر توجه خود را از نظام مجرد النگ بر گرایانههاي ذهنحلانتقادي در مقابل راه

تًا امري هاي ملموس افراد در شرایط اجتماعی مشخص معطوف کرد. زبان باید ذاگفته

« سوي دیگري درك شودگیري ناگزیر آن بهوشنودي درنظرگرفته شود و صرفًا برجهتگفت

مرکزي در فضاي فكري باختین نقش شة (. بنابراین یک اندی161-160: 1386)ایگلتون، 

شناسی معنا را در مناسبات میان افراد جستجو کند. چنین تفكري بر نشانهبندد کهمی

گرا و برابر نهاد باختین در پی آمیختن بر نهاد ایدئولوژي»رمزهاي اجتماعی تأکید دارد. 

توان وي را این معنا میبه است.یافتهاین واقعیت دستاو به گراست و باید پذیرفت که صورت

« گرایی انجام پذیرفتهاي صورتصورتگرا نامید اما این امر تنها پس از جذب آموزشپسا

ها مطرح عنوان ابزاري که در آن ایدئولوژيرفته بستر زبان بههم(. روي84: 1377)تودورف، 

او زاینجاست کهمحتوا و هم به لحاظ ساختاري مورد توجه باختین است. ا شود، هم درمی



 
داند و معتقداست که گفتار درنتیجة برخورد با میگفتار را حاصل رویارویی النگ و زمینه 

کند و شود؛ موقعیتی که زندگی زبان را در ارتباط تعریف میمی یک موقعیت تاریخی آفریده

عد زبان با توجه به ب» داند.بینی هر زبانی مسلم میرسوب تاریخ و جامعه را برجهان

اش پیوسته در کار بازتاب دادن و دگرگون ساختن عالیق طبقاتی، نهادي، ملی، اجتماعی

(. 34-35: 1385آلن، «)اي هرگز خنثی نیستکالم و گفتهگروهی است. از این منظر هیچ 

وي براي زبان نقش بنیادگرایانه و ذات محور قائل است. از نظر وي هویت معنایی زبان در 

مثابه پذیر است. گویی باختین جامعه را بهیا سخن گفتن با خود امكانسخن گفتن با کسی 

داند. به همین منظور جامعه با درآمیختن و تعامل مفاهیم بنیانی به بازنمایی زبان می

 پردازد. این مفاهیم عبارتند از: انعكاس جامع و کامل از دورة خود می

 دیگری  

ترین مباحث ترین و بنیاديگفتمان دیگري یكی از رایجنقل قول و ارزیابی گفتار دیگران و 

هاي ایدئولوژیک لبریز از هاي زندگی و فعالیتگفتار بشري است. گفتار ما در تمامی محدوده

طرفانه بودن نقل قول بسیار متفاوت است. هاي دیگر است و میزان دقیق بیکلمات انسان

تر باشد، اهمیت یافتهتر و تكاملمایزتر، متهرچه حیات اجتماعی یک جمع متكلم فشرده

کلمه دیگري »کلمه و بیان دیگري در میان سایر موضوعات مربوط بیشتر خواهد بود، چون 

موضوع ارتباطی پرشور، موضوعی براي تفسیر، بحث، ارزیابی، پاسخگویی، حمایت، بسط 

با عنوان چنین است که تفكري . این)435: 1394باختین، «)بیشتر و نظایر این هاست

شتن از منظر دیگران مطرح منزلة نگرشی به خویبودگی یا غیریت در اندیشة باختین بهدیگر

شود تا آگاهی پیامد چنین دیدگاهی باشد. در نتیجه بخشی مهم از فعالیت باختین می

-بررسی این موضوع بود که گفتار صرفاً در ارتباط با گفتارهاي دیگر موجودیت و هویت می

نامید. باختین منطق مكالمه یا گفت وگویی را در « منطق مكالمه»اختین آن رایابد که ب

انسان فقط از طریق ارتباط با دیگري شناسی مطرح کرد و اعتقاد داشت که ارتباط با انسان

اساسی این ارتباط گفت وگو تواند از خویشتن خویش آگاه شود و راه و دیگران می

ي در بستر اجتماع وجهی معرفت شناختی نیز دارد. به (. دیگر72:1389است)ر.ك: قبادي،

تعامل گفتگویی سوژه با دیگري ضرورت اصلی براي اجراي پروژه خودسازي دانسته » عبارتی

کند ها و تنگناهایی را براي من براي خودم ایجاد میاست. من براي دیگري محدودیتشده

آزاد و نامحدود جمعی نی سوژة که الزمة خودسازي خالقانه و بیكرانگی سوژهاست بیكرا



 
: 1390پورآذر و سخنور، «)آوردزمان مقرهایی را براي من براي خودم پدید میصورت همبه

12.) 

 وگوگفت 

فت وگوي دهد و از مرز گمسئله گفت وگو نفس مكالمه را هدف قرار میرویكرد باختین به

 ، دوفرهنگ گفتمان، دو گوي دورود تا در قالب جدل و گفت وتر میذهنی و نیز ظاهري فرا

: هایی از قبیلواژهدانش متفاوت و... مورد ارزیابی قرار بگیرد. باختین را اغلب با کلید

نجیرة زم در شناسند. این مفاهیگرایی، نظریة رمان، کارناوال و... میصدایی، گفت وگوچند

تعریف حضور دیگري قابلالبته با انجامد کهگیري یک کلیت منسجم میشكل فكري او به

ه سیع بوگردد. به همین دلیل در تفكر او، جهان محصور فردي، جاي خود را به جهان می

ها سانانسان موجودي است اجتماعی و انکهاینعطف توجه به»است. عالوه دیگران داده 

رسانند، انجام میصورت جمعی بهشوند و امورات زندگی را بهمیصورت گروه دیدهجا بههمه

موجودي منزلهاي میان طبیعت انسانی بهاست که رابطة شایستهاین اندیشه خود بر سازندة 

راي زم بالنفسه ضروري وجود دارد، زیرا شرط امري فیمنزلهاجتماعی و بحث و گفت وگو به

ي هاصدا تكثر تداوم و پیشبرد زندگی و مناسک مرتبط با آن استمرار در گفت وگو و باور به

 .)۱۲:۱۳۸۷)غالمحسین زاده و غالمپور، « باشدمتباین و حتی متخالف می

 چندصدایی 

آنچه بستر الزم براي نمایش آشكار فرایند تعامل و گسترش صداهاي نامتجانس در متن 

اي هاي زبانی است که تعامل مكالمهاول باور به تفاوت و تكثر ردهآورد، در وهلة فراهم می

صدا بر صداي یک بخشد، زیرا با عدم رجحانو همزیستی را تجسم می ها شمول متقابلآن

شود که در گرو پذیرش آواي غیر به فروریختن اي منعكس میبینانهدیگر مفهوم روشن

دهد رو دنیاي دستخوش تغییر را پیش رو قرار میانجامد. از این صداها میسلطه هژمونیک 

ابت دارد. باختین مفهوم چندصدایی را از موسیقی که با ماهیت چندصدایی جهان انسانی قر

که » گذاري دیدگاه خود نیز نشان دهد، دیالوگ اساس زبان است وام گرفت تا در نشانه

عنوان راهی مونولوگ وجود دارد. باختین دیالوگ را بهشدن آن بهامكان تبدیل همواره

(. وي چند 17: 1388پدرام، )« دهدگویی و خشونت قرار میراه تکشایسته در برابر کج

وگو، پرسش و گفت» داند. بنابراین صدایی را در تعامالت با منظومه فكري جوامع بشري می

تواند به هم میاست کههاي جداگانههاي دو شخص با بینش و گفتمانها و جدلپاسخ



 
یت است که وگو و بینامتنکند در فرایند این گفتنزدیک شود نتیجه و سنتزي تازه را ارائه

آید صدایی و فردیت دلخواه قدرت حاکم بیرون میگویی و تکشخص و متون از موضوع تک

هاي مخالف و گوناگون را وگو باید بینشکند. گفتخصلتی اجتماعی و چندصدایی پیدا می

صدا هستند در برابر آن وگوهایی که هر دو داراي یکبسا گفتپیشنهاد کند وگرنه چه

(. از نظر باختین بهترین بستر 71: 1388)تسلیمی، « که داراي دو صدااندهایی گوییتک

هاي گفت وگو مدار هایی است که در آن فرصت پردازش شخصیتتجلی گفت وگو متن

داند. از نظر باختین شعر و فراهم آید. بنابراین وي رمان را بهترین بستر این تعامالت می

بارها »تجربة شخصی و اندیشة فردي است، بنابراینکه برمبناي رخدادي مبتنی بر حماسه

گذارد گرایش باختین آن است که شعر را به دلیل اینكه تک رمان را در برابر شعر می

 (.60: 1382)سید، « است کنار بگذاردگویانه

 کارناوال 

 ر رژةکننده را دکارناوال سنتی فرهنگی است که هم آوایی و همصدایی افراد مشارکت

از آن برآمده  گذارد. باختین با تأکید بر کارناوال و فرهنگو همتراز به نمایش میباشكوه 

است، اختهکه در کتاب رابله و جهانش به تشریح آن پردهاي قرون میانهخصوص کارناوالبه

ها و ارهها در جریان جشنوگوش رسیدن صداي اقلیت زدن اقتدار حاکم و بههم چگونگی بر

هله كه در وکه نه شادي و طنز آن بلدر واقع مراسمی»دهد. دست میرا به  فضاي کارناوالی

، )سلدن «مراتبی آن روزگارشدن افراد در ضمن آن و فروپاشی مراسم سلسلهنخست برابر 

 ( موردتوجه باختین است. 60: 1384

 یاستسگیرد که فرهنگ و کارناوالی باختین در شرایطی شكل میایده»از نگاه تاریخی 

گامی کننده دارد و شرایط کارناوالی هناصلی در اتحاد جماهیر شوروي خصلت سرکوب

اي همچون استالینیسم وجود دارند که کنندههاي سرکوبشود که حكومتمطرح می

و  ندیدناند و عماًل مردم راهی جز خمجاري ارتباطی معقول خود را مسدود کردههرگونه

: 1384)انصاري، « ن احساسات عمومی خود ندارندهاي شادمان و مضحكه براي بیاجشن

203.) 

انجام هاي عمومی مراتبی میان افراد که در مكانبنابرین کنار گذاشتن مناسبات سلسله 

است البته هاي دیگر تصور ناپذیر بودهآفرید که در زمانشد نوعی خاص از ارتباط را میمی

مراتب از سوي چنین تعبیري یعنی نفی سلسلهپذیر بود که هایی امكاناین خصلت از دریچه



 
هایی چون طنز شوخی بازي با قوانین و از پیش رسمیت ببخشد. دریچه باختین را بیش

 است.شده مینادیده گرفتن قدرت که در سطح متن با نقیضه پردازي همراه 

شود ها و مسائلی است که دغدغة بشر محسوب میاز نظر وي روایت؛ محمل اندیشه

از آفریند که برخاسته اندازهایی میهاي هنري چشمچنین محملی در دل آفرینشینا

وب ی محستوان روایت را ابزار اصلی براي درك امور زندگزندگی است، به همین دلیل می

ها و مایههی از بنواسطة آن زندگی خود را معنادار کرده و با لشكر انبوها بهکرد؛ زیرا انسان

گی مختص روایت را هم مثل زبان ویژ»کنند.پردازي میعینی زندگی روایتهاي عناصر تم

را  گوید و آنسخن می« فرآیند فراگیر روایت»دانند؛ مثال فردریک جیمسون از انسان میبه 

به  13:1981جیمسون،«)کندتوصیف می« کارکرد اصلی یا نمونه بارز جوهر ذهن انسان»

 وزمرهرسیر، نیروي روایی که جزء الینفک زندگی (. با این تفا25:1397نقل از ابوت،

می ه نظاشناسی ادبی بشود با تأکید بر همگرایی داستان و اندیشه در زیباییمحسوب می

شود تا یرفی ماستعاري اشاره دارد که بر اساس آن داستان، ابزاري براي خردورزي انسان مع

دگی یی زنبنابراین تمامیت روا بابی از ابواب شناخت جهان هستی را به نمایش بگذارد؛

واهد خخطر  معناي زندگی او دچاراگر بدون انسان در نظر گرفته شود مسئلهاتفاقی است که

و رقم اا براي دگی رشد. به بیانی بهتر اگر روایت از زندگی انسان زدوده شود، درواقع پایان زن

ود خچشم  نكی که در مقابلهایی که پشت سر دارد و عیبینیایم، زیرا انسان با جهانزده

کند؛ در یهاي مختلفی از هستی ارائه دهد و هستی را براي خود تعریف مگذارد، روایتمی

کند در ها صادر میاز زندگی روزمره به روایتفهمد و آن چیزي را کهیک کالم هستی را می

ي ها: جملهتوان گفتکند به همین دلیل میپردازي میقالب تجربه هستی و زیستی روایت

هن ذیط در هاي اولیة ناشی از تجربه رویارویی انسان با محکوچكی که بر اساس طرحواره

شوند می هاي دیگري منجرهایی از جنس داستان به دریافتشود در قالب بازنماییمیساخته

نسان در ا تا درك هستی را براي انسان قابل هضم گرداند. در این میان منشأ عطش روایت

حسب  بخشی به زبان برقصه براي ما راهی براي نظم»گردد.ك وي از زبان نیز بازمیبه در

از  آفرینی راهاي نقشاگر زندگی و بازيچیزهایی است که براي ما بااهمیتند. درنتیجه 

توانیم میهایی کهها را خاستگاه قصه ها بنامیم خاستگاه قصهتوانیم آنجنس قصه ندانیم می

 (.79: 1397)ابوت،« ک روایت بیان کنیمها را با کمآن

 وگویی موالنامنطق گفت



 
یب و خط موالنا از دو ساحت متفاوت در تحول فكري برخوردار است. نخست در قامت واعظ

مق در ع بر منبر اجداد خود و دیگري انسانی شیدا که در صیرورت حضور خویش گذشته را

هاي خود پشت پا ع مولوي به داشتهدهد. در واقشناخت و معرفت آموزي امروز جاي می

ین اند. با کفت وگو خوانی کرد تا هژمونی و تصلب آن را وادار به گآنها را دگرگونهنزد، بلكه 

ین ا با زمرمانی عمل او توانست در ادامة حیات عارفانه خود ارتباط میان مفاهیم قرآنی و آس

فهم  قدرت موالنا ضمن اطالع ازو زمینیان برقرار سازد. با نگاه باختینی باید گفت که

ن بان قرآاشعارش در مجلس دارند، به زالعملی که نسبت به با توجه به عكس -مخاطبانش

نحصر مفتار گشناسد، از تلفیق آنها بیان و نیز آشناست و مخاطب و جامعه خویش را نیز می

 د. زیرافزایي آن بیدارد تا به شدت تاثیرپذیرمیبه فرد خود را در قالب آهنگین شعر عرضه

ه بنحصر به زبان مردم نزدیک است. چنین عملكردي در نگاه باختین از بیان و گفتار م

اختین که ب دارد که در مرز میان زبان و اجتماع در حال زندگی است.همانفردي پرده برمی

له منزلة یک مقوبراي ذهنیت فردي، زبان به»کند.با عنوان سیاق اجتماعی گفته یاد می

ار گري قرایدوئولوژیک زنده و باور دگر مفهوم، در مرز بین خود و دی _عینی اجتماعی 

كیه تصد و آز کلمه در زبان متعلق به دیگري است و فقط وقتی گوینده، مقاگیرد. نیمیمی

ختی و عناشناسازي زبان پردازد و آن را با مقاصد مخود را در زبان جاري دهد، به تناسب

ولوي (. م384: 1394باختین، « ) شودمی« مال او»د، زبان مزبور بیانی خود وفق ده

ان داست ساحت دو سویة گفت وگو مندي در روش سنتی خطابه را با شور و حال تأویلی در

دیث گیري از احااز دفتر دوم مثنوي با بهرهزند. او در این قصه موسی و شبان پیوند می

 دارد.تباط میان خالق و مخلوق پرده برمیاز ارپردازد کهقدسی به طرح داستانی می

 ما را زما کردي جدابندة    وحی آمد سوي موسی از خدا 

 یا براي فصل کردن آمدي   تو براي وصـــل کردن آمدي

 ابغض االشیا عندي الطالق   اندر فراقتا توانی پا منــــــه

 (227: 1390)مولوي، 

از آیات و همچنین او با استفاده موالنا باید گفت کهکلی از بیان و گفتار همچنین در نگاه

تواند یادآور پژواك میاست کهاي روي آوردههاي مطرح شده در آنها به شیوهاحادیث و قصه

هاي اول باشد. به بیانی بهتر او خالق از روایتضعیفی از تقلید تمسخرآفرین باختینی 

و عبارات قرآنی آنها را براي تسریع انتقال مفهوم کردن آیات ها نیست، اما با تكه تكهداستان



 
از شكل اول اما با آن متفاوت گیرد که برگرفتهکار میو همچنین مقاصد معنایی خود به

است. روش گفت وگویی بین حدیث و تأویل در سراسر مثنوي به عنوان راهبرد وجود دارد. 

 داند.و از نور میاو شیخ را به عنوان نماد سنت در جنب هدایتگري با نور 

 شیخ کو ناظر به نوراهلل شد              وز نهایت و ز نخست آگاه شد

 (220:1390)مولوي،

 شگرد قصه در قصه

ر دین بار ي اولاست. این روش براکاربرد داستان در داستان از دیرباز در ادبیات رایج بوده

 رسد مقاصدي خاصنظر می است، نوعی شیوة بیانی است که بهکار رفتههاي شرقی بهقصه

ارد. دکند در این روش که در روایات و احادیث دینی و مذهبی هم وجود را دنبال می

به  وموضوع انتزاعی آوردن تمثیل و داستان براي ملموس کردن و عینیت بخشیدن به»

 (.2: 1385)معتمدي آذري، « تصویر کشیدن آن می باشد

مشهود است و به نظر می رسد شرایط براي  کارگیري این شیوه در مثنوي معنويبه

کنیم، این مسئله نگاهآورد؛ حال اگر بخواهیم با نگاه باختینی بهگشودگی معنا را فراهم می

پذیر ابزاري است که گفتن و دانستن را امكانمنزلة باید بگوییم از آنجایی که روایت به

یابد. در اي دیگر پایان میغاز و به نقطهاي آاز نقطهشود که کند، به فرایندي اطالق میمی

ها و آمیزد چالشاین میان وقتی نحوة عرضه فرایند روایتی با مسئله هنر در می

کند تا ضمن حل و فصل آن میاي خاص عرضه هاي درونی خود را به گونهکشمكش

ر روایت کند. بنابراین هنها بیانی متداول را در ساختمانی جدید عرضهها و کشمكشچالش

مقاومت ناشی از وجود مانع در فرایند روایی خود را خنثی کند یا آن را در در این است که

آن موضع بگیرد. روایت داستان در راستاي دیدگاه خودش به حرکت در بیاورد یا علیة 

تواند مصداق چنین امري شود، میهاي در هم تنیده نمایان میداستان که به صورت بافت

اقتدار و مرجعیتی دارد که گوید سعی در مطالبة بارتی بهتر کسی که داستان میباشد به ع

گري نباشد، در این صورت در دسترس مخاطبش است و اگر مخاطب در جریان این مطالبه

است که هنر روایت به عنوان شیوة خاصی از بیان و براي عبور از مقاومت پیش رو از 

شگردي که در گفتار موالنا مشهود است و با بازي زبانی به جوید، میشگردهاي روایی بهره

مخاطب هایی که شرایط گفت وگومندي را در گرو درك مفاهیم نهفته بهعنوان یک از مؤلفه

کشاند، روش مناسبی در جهت کند و غیرمستقیم او را به سمت بازي ذهنی میالقا می



 
روند شاید تک گویانه به نظر  شكل دادن یک گفت وگوي غیر مستقیم با ذهن است. این

منزله عبور از کند بهمخاطب را وارد جریان گفت وگوي با درون میبرسد اما از جهتی که 

این نمونه ) رجوع به خود و پرداختن به درون است و به بیانی مواجهه با دیگري درون که

 خود( در عرفان و به خصوص در زبان موالنا مشهود است. 

ود را ی غالم خکنیم. پادشاهمیاین امر بسندهزیادي وجود دارد، اما ما تنها به در اینجا موارد

ین ار بین آیند که ددهد. اما در مقابل حسودان درصدد آزار او برمیمقرب خود قرار می

آن مرد را  فرمودن والی»، «از سر دیوارکلوخ انداختن تشنه»هایی چون: داستان به حكایت

ون و ت ذالنآمدن دوستان به بیمارستان جه»،«یی بر سر راه برکنندهکه خاربن را که نشا

اسدان م و حادامه داستان غالامتحان کردن خواجه، زیرکی لقمان را بیان داشته و بعد به

 است:ادامه پرداختهاست و با این دوبیت بهپرداخته

 قصه شاه و امیران و حسد

 

 بر غالم خاص و سلطان خرد 

 

 ر جرار کالمدور ماند از ج

 

 باز باید گشت و کرد آن را تمام. 

 

 (397:1390)مولوي،

 های کارناوالی شخصيتگونه

ین اشود. در میان میکنندگان به طرزي مضحک نشان داده در کارناوال ظاهر شرکت 

یكی جامعه ها براي افشاسازي و سخرة روابط برساخته و مكانها قیافة برساختة دلقکچهره

ول است؛ ها با چنین رفتاري بهلفرهنگ ایرانی اسالمی یكی از مهمترین شخصیتاست. در 

ول دانست. ها همانند بهلتوان دلقکاست. در مواردي میعاقلی که خود را به دیوانگی زده

 د را بهمنظور پنهان کردن حقیقتی و اشاره به رازي، خواي از نقاب بهدر سایه»چون 

موجود  رسمی و جنون و دیوانگی با تقلید تمسخرآمیز از قوانینزنند و در پرتو دیوانگی می

-جامعه به ضدیت با هنجارهاي متعارف اجتماعی، سیاسی، مذهبی و فرهنگی می

 (.31:1391نولز،«)پردازد

کند. در واقع عارف میاست، اشارهمولوي در قصه ذاالنون به عارفی که خود را به دیوانگی زده

هاي است. این شگرد همانند زمینهعاقالن، خود را به دیوانگی زدهبراي در امان ماندن از 

پدید آمدن دلقک در کارناوال است، کسانی که در کارناوال خود را به کسوت دلقک در 



 
زنند. آورند، براي در امان ماندن و تمسخر جامعه برساخته دست به چنین اقدامی میمی

 گوید:مولوي در باره بهلول می

 او ز ننگ عاقالن دیوانه شد   اندر خانه شدهاو ز شر عام

 (.215:1390)مولوي، 

 مشـــــــورت آرم بدو در مشكلی  گفت خواهم عاقلیآن یكی می

 نماآن مجنوننیست عاقل جز که    اندر شهر ماآن یكی گفتش که

 (.248:1390)مولوي،

 نماستنی ناداتمام عیار فاضلدر قسمتی دیگر از دفتر دوم شخصیتی با عنوان لقمان، نمونه 

رد. ي بگیکه قادر است زیر نقاب خود نماد شاه و پادشاه یعنی قدرت و بخشش را به باز

دن هم کرجنس به بازي گرفتن هر نوع قدرتی نقطه عطفی براي از بین بردن فواصل و فرا

پادشاهی  زاهاي موالنا زمانی که لقمان مستعد گفت وگوست. از این منظر در روایتزمینة 

«) ت کنچیزي از بخشش ز من در خواس» خواهد که که در نهایت مكنت و دارایی است می

از پادشاه نشیند و به جاي اینكهمیاي در جایگاه پادشاه(. براي لحظه216: 1390مولوي، 

رت فرایندي دارد. این شكل از جابه جا شدن قددرخواست کند، پادشاه را به درخواست وامی

ر ه در برابکند و در واقع قدرت ظاهري پادشاگویی قدرت را متالشی می سازد که تکرا می

ر ی پایدا، یعنبازد. زمانی که هر قدرتی زیر سئوال برودقدرت درونی و زبانی لقمان رنگ می

مودي بخش نشود و این در داستان لقمان نیز وجود دارد و الهاممنتفی میبودن یک مقوله 

نقش  نچه دردرحقیقت هر آ»شود. میمراتب نادیده گرفته ت که در آن سلسلهاز کارناوال اس

نام  جایگاه خود نباشد و نقش مقابل خود اساسًا قدرت را به طنز بگیرد کارناوال

قل بودن کند که در عین عامی(. در ادامه به دلقكی اشاره57-58:1388تسلیمی، «)دارد

-رمیدقد خود است که دلقكی، زنی روسپی را به عونهگزند. داستان اینخود را به جنون می

پیش از  گوید:اي؟ دلقک میگوید: براي چه زنی بدکاره را اختیار کردهاو میآورد. سیدي به

بینم از آب درآمدند. حال خواستم باین، نه زن باحجاب گرفته بودم که همگی فاحشه

 رسد.اتمام میداستان به است و با این بیتسرانجام ازدواج با یک فاحشه چگونه

 زین سپس جویم جنون را مغرسی  عقل را من آزمودم هم بسی

 (247:1390)مولوي،



 
داوند خرد و دادر داستان راز و نیاز شبان با خداوند که حضرت موسی در آن امر دخالت می

دینی معناي بیبهاو  پردازد. راز نیازگونه به راز و نیاز میدارد. شبان ایناین امر را باز می

 آورد تا قابل فهم گردد.نیست، اما موالنا این امر را پایین می

 الهگفت:اي گزینندهکو همی  دید موسی یک شبانی را به راه

 چارقت دوزم کنم شانه سرت  تو کجایی تا شوم من چــاکرت 

 شیر، پیشت آورم اي محتشم.  ات شویم،شپشهایت کشم جامه

 (.225:1390)مولوي،

 پردازی از مرگنقيضه

ایرونیک و کار گرفتن آگاهانهدر معناي خاص و دقیق آن عبارت است از به»نقیضه 

ه عنوان (. باختین نقیضه را ب437:1390است)مكاریک،« آمیز یک الگوي هنري دیگرکنایه

 گ پایانن، مرباختیاست. در باور یكی از ابزارهاي کارامد در تقابل با مقدسات بیان داشته

 که جسم دارد زندگی نیست. این مفهوم، بسیار به عرفان نزدیک است. عرفان دنیایی را باور

ه به تمایل اي براي تعالی روح است. شاید در این بخش میان دیدگاه باختین کتنها وسیله

اشد؛ شته بمند دارد، با نگاه عرفا و به طور مشخص در تفكر موالنا وجود داتوجهات جسم

اي گ شادمانهاي براي تعالی روح است؛ اما مراشاره شد، جسم تنها وسیلهچنان که زیرا آن

ندگی مرگ جسم را پایان ززند نوعی طعنه به باوري است کهکه باختین از آن حرف می

داند. این بخش زندگی نمیاو مرگ را اتفاقی تراژیک و پایانکند، در حالی کهقلمداد می

. این ادعا روند، نسبت دادمشتاقانه به سمت مرگ میتوان به دیدگاه عرفا کهمیمقوله را 

، اما باشد مزبور بر نگاه عرفا مطابقت داشتهمنظور این نیست که تمام و کمال دیدگاهبه

است و ت خواهپردازي از تفكري را به همراه دارد که تمامیسازي و نقیضهسطحی از پارودي

 ا زندگیخواهی است. در حالی که به باور عرفاین تمامیتنشانة  ترس از مرگ در عموم

تر بسته هر قدر جریان زندگی فردي»همچنان ادامه دارد؛ حال با شكل و شمایلی دیگر. 

تر و امخشگیرد و مفهوم آن مرگ از حیات کلیت اجتماعی فاصله بیشتري میباشد، بن مایه

 (.292: 1394باختین، «) شودتر میغایی

 ن. اودر داستان حلوا خریدن شیخ خضرویه، شیخ خوشحال است باوجود ناراحتی مریدا 

یان رت را ببه آخ داند، بلكه گذر از این دنیا و رسیدنمرگ را تنها در از بین رفتن جسم نمی

 دارد.می



 

 در وجــــــــــود خود نشان مرگ دید  oچونكه عمر شیخ در آخر رسید

 شیخ بر خود خوش،گدازان همچو شمع  بنشسته جمعوام داران گرد او 

 (.179:1390)مولوي،

رگی مشود. میمرگ اشارهدر داستان قسم غالم در صدق و وفاي یار در دفتر دوم مثنوي به

 کند.انجامد و روح به عالم باال عروج میکه تنها به نابودي جسم می

 دل شود.نور جان داري که یار   روز مرگ این حس تو باطل شود

 (198:1390)مولوي،

 تا شود این دوزخ نفس تو سرد  چون کند چک چک تو گویش مرگ و درد

 تا نســــوزد عدل و احسان ترا  تا نسوزد او گلســـــــــــــــــــتان ترا 

 الله و نســـرین و سیسنبر دهد  کاري بردهدبعد از آن چیـــــــــــزي که

 (.209:1390)مولوي،

منفی  مطرح است. ابلیس است شخصی که نموديهاي که در عرفان همواره تناقص یكی از

م به فتر دودکند. در است که دیگران را هدایت میدارد اما در عرفان او زاهدي هزارساله 

یدار بز خواب شود. ابلیس معاویه را امیداستان بیدار کردن معاویه به دست ابلیس اشاره 

مسجد وقت نماز است. تورا بیدار کردم تا فورا به»گوید:میگونهکند و اینمی

 ریب چیست؟ وگوید: هدف تو از این فاو می(. در انتها معاویه به 645:1393زمانی،«)بروي

ي این شومی اگر تو به نماز جماعت نروي سرخورده و نادم دهد کهگونه جواب میابلیس این

بلیس ایت نیز بگردد. در این مورد قبول وافع میاشک از صد عبادت بیشتر به درگاه خداوند 

 است.اکنون سرانجامی بد یافتهداند کهمیخود را فرشته

 ایم.راه طاعت را به جان پیموده  ایمگفت: ما اول فرشته بوده

 (258:1390)مولوي،

 بخش )برابری(ابژة وحدت

کارناوال از رهگذر خنده و مسئلههاي بخش )برابري( به عنوان یكی از مقولهابژة وحدت

هاي زندگی حقیقی را هر شود و تمایزات و تفاوتمیجشن مردمی به صحنة بازي آورده

توانند به میبرد و افراد بر اساس فضاي ایجاد شده از بین میچند براي زمانی کوتاه 

ابژه با همدیگر  وگو بپردازند. این وحدت و یگانگی دیگري با تو و تو با دیگري برآمدهگفت

اقتدار یكی بر معناي مقابلة خندیدن است مه بر هم خندیدن. به باور باختین، قدرت به



 
توان این امر را در باوري مردساالرانه در مثنوي یافت. میدیگري و کاستن قدرت است که

ا کنار مردانه راست تا نگاهتر از مردان هستند. موالنا در تالش بودهزنان به واقع کمرنگ

مردم هاي پنهان مثنوي متأثر از جامعه و عامهاست و در الیهبگذارد، اما این اتفاق نیفتاده

 است.بوده

 گرچه یک جنس اند مرد و زن همه   گر تو مردي را بخوانی فاطمه

 گرچه خوش خو و حلیم و ساکنست.  قصد خون تو کند تا ممكنست

 (.226:1378)مولوي،

 همنشينی صداها

ت: صدایی جاي دیگري است، معتقد اساصل چندصدایی و تکباختین ضمن توجه براینكه

دایی مستقل باشند، چندصویژههاي مختلف و بهوگو افراد داراي رأيهرگاه در یک گفت

ن کمیتشان. در حقیقت ایکیفیتشان مربوط است نهاست. نسبت صداها بهصورت گرفته

ا را به هاست که چند صدکند، بلكه تعداد افكار آنزیاد میها نیست که صدا را تعداد انسان

توانند عقاید میهایی کهانجامد؛ یعنی آدمها میگیري این گفتمانآورد و به شكلوجود می

اها ین صداها صاحبان صدا و در حقیقت صاحبان اندیشه و نظرند، خود را بیان کنند. این

یین عث تبود استقالل و آزاد بودن صداست که باتوانند به هم نزدیک یا از هم دور شمی

 یی بهشود و هرچقدر شرایط براي استقالل دوسویه برقرار باشد. این چندصدامیعقیده

ر روایت (. این امر د89:1394انجامد )ر.ك: قبادي و دیگران،ها میشنیده شدن دیدگاه

 رکوبسآن با صداي  موالنا بیشتر به شكل ورود صداي مسلط به فضاي عمومی و همنشینی

 ه جاياست در داستان موسی و شبان خداوند منبع قدرتی است که بشده نشان داده شده

یک  نمود اینكه به طرفداري از موسی که جز خواص است بربیاید به طرفداري از شبان که

 است. ه معمولی است درآمدمراتب قدرت است و در واقع بندهفرد عادي به دور از سلسله

 ختن به دیگريپردا

منزله نگرش به خویشتن از منظر ( در اندیشة باختین بهothernessدیگر بودگی )غیریت  

ما باید از چشم دیگران در ارتباط با دیگران به شمار آورده شویم اي کهدیگران است. به گونه

کنیم )ر.ك: توانیم بیرون از خود قرار بگیریم و خود را به طور کامل مشاهدهو هرگز نمی

از زبان استفاده (. ازآنجایی که باختین رفتار انسان را در پرتو شیوة 183:1373باختین، 

اي و رابطة بنیاد بودن آن را سنگ بناي این شیوه کند و ویژگی مكالمهبررسی می



 
الگوهاي معنایی و انجامد که بهبرقراري نسبتی میگیرد چنین نگاهی به درنظرمی

هاي موجود در طبقات و شود تا بتواند تعارضموجود تجهیز میهاي از پیش ارزشگذاري

 عقاید را با نقش مهم وجود غیر یا به بیان باختین دیگري به نمایش بگذارد.

از  دیگري بخشیمندي مسئله خود و دیگري در نگاه باختین این است که میزان دغدغه

 کلمات من عمال متعلق به خود مناین جهت کهشود بهساختار خیال من محسوب می

ویی وگکه ذاتاً گفتارتباط کالمینیستند و این کلمات به واسطة حضور و درك دیگري به

این  انجامد. وي دربیان ضرورت وجود خود و دیگري/غیر بحث خود را بر طرحاست می

شنی که نقش غیر دردستیابی به آگاهی فردي چیست او خود به رو افكندپرسش پی می

ما هاینك ما هرگز نمی توانیم خود را به صورت کل بینیم وجود غیر برايدهد کهپاسخ می

 که تنها تا حديیابیم ضروري است مفهومیآز خویشتن دستمفهومیحتی به طور موقت به

 (.179: 1377)تودوروف، است در رابطه صرف ما با خود قابل دستیابی

 است و باافتهیدر مثنوي این مفهوم به شكل رجوع بر خود و برقراري ارتباط با درون نمود  

 نهیب زدن به درون تجلی می یابد.

 امگنج اگر پیدا کنــــــم دیوانه  ام عقل من گنج است و مــن ویرانه

 oاین عسس را دید و در خانه نشد   که دیوانه نشدکهاوست دیـــــوانه 

 oاین بهایی نیست بهر هــر غرض   دانش من جـــــوهر آمد نه عرض 

 زانكه گل خارست و دایم زرد رو   گل مخور گل را مخر گل را مجوي

 ( 251: 1390) مولوي، 

ن ارد. ایاره ددر جایی دیگر این تقابل به سطح تقابل بین عقل برتر یعنی خداوند و بشر اش

 برتري خداوند متاثر از عرفان است. 

 پهلوي شور خداوندان پاك  خاكهین منه تو شور خود اي شوره

 ربودهاشان میآتش او ریش   خلق را تاب جنـــــــــون او نبود 

 (213:1390)مولوي،

 و استهزا با یکدیگرطنز 

ورت صهاي زندگی عقیدتی مرزشكنی قدرتمندي که با دستگاه خنده براي رسوخ در عرصه

 جارهاياي از اتفاقاتی می رسد که به سبب منافات آن با هنابعاد گستردهگیرد به می

 ساند.رایجاد فضاي کارناوالی یاري میمتعارف اجتماعی، سیاسی، مذهبی و فرهنگی به



 
از  ست کهمی صفحات مثنوي، موالنا نگاه طنازانه به هستی دارد؛ علتش هم این ادر تما

شوخی  از آنجا هم نظر موالنا مضحک و یک جور کردهمیانسان نگاه موالنا بهجایی که

نه در راي نموهاي داستانی موالنا در این زمینه نیز قابل تأمل است باست. ظرافتآمده می

 اي بین شیخ ومكالمه« گویدن بر آن صوفی پیش شیخ که بسیار میتشنیع صوفیا» داستان

م شكم اد آدگیرد. از قضا صوفی آدمی پر گو، پر خواب و در واقع به ظاهر نمصوفی شكل می

کند و یمت قبول این امور را بر سبیل راس از دیگران شنیده  است. شیخ با توجه به آنچهباره

ا صوفی ر هاي خودگویی بگشاید. شیخ در توصیهبه نصیحت شود که زباناین امر باعث می

اي هتفاوت کند و در این زمان صوفی با آوردن دالیل بهروي دعوت میاعتدال و میانهبه 

 م تمامجایی هوشمندانه به طور غیرمستقیآورد و در یک جابهمیان شیخ و خود روي می

دهد و کرده بود، به شیخ نسبت میاو را به شخصی شكم باره تبدیل نمادهاي بدي که 

شود. میخته گیرد. زیرا شیخ نماد یک قدرت دینی در انظار شنامی او را به سخرهزیرکانه 

ي ی برااین شكسته شدن قدرت از طریق به بازي گرفتن نگاهی که صرفا صورتگراست مجال

 شود.مساعد گفت وگوست که بار آگاهی بر آن حمل میکم شدن فاصله و زمینة 

 چشم مـــــن خفته، دلم در فتح باب  چشم تو بیدار و دل خفته به خواب

 حـــس دل را هر دو عالم منظر است  مر دلم را پنج حس دیگــــر است

 بر تو شب، بر من همان شب چاشتگاه.  تو ز ضعف خود مكن بر مـن نگاه  

 (292: 1390) مولوي، 

ارد به قاد ندبرداشت و انكار یک فلسفی که به دینی اعتموالنا در قسمتی از دفتر دوم به 

ر دگردد آبتان  کرد: بگو اگریک قاري قرآن،این آیه را تالوت می»پردازد.از قران میاي آیه

اال را به آیة  گذشت. همین کنمایی از آنجا میآب روان؟ فیلسوفزمین نهان که رساندتان به 

ده را شآورم و آب بسته روم بیل و کلنگ و تبري تیز میکاري ندارد. میشنید. گفت: اینكه

، سیلی مردي زورمند آورم. شب به خواب فرو رفت و در خواب دید کهدوباره به جریان درمی

ما نسوفاز شدت آن، هر دو چشمش نابینا شد. سپس به فیلآبداري به صورت او نواخت که

از قتی کهودان. ي. بینایی چشمانت را بازگرگویی با ابزار و سایلی که دارگفت: اگر راست می

 (.416:1393زمانی،«)خواب بیدار شد. دید دیگر چشمانش بینایی ندارد

 آرمان شهر کارناوالی



 
این  مردم دراین معنا کههاي کارناوالی باختین قلمرو آرمان شهر است، بهیكی از مؤلفه

مردم در اي کهقع وجود ندارد. دنیرسند که در دنیاي واها در واقع به آرمان شهري میجشن

وفور  رابري وبشهري آزادي، مردم به قلمرو آرمان»کنند. در کارناوالآن آزادي را لمس می

ی یكی ها، همگ(. در این معنا، مردم در این جشن10:1391نولز،«)گذارندنعمت قدم می

اي لهة فاضن مدینشوند و پادشاه و گدا تمایزي ندارند. در اینجا جهان آخرت به عنوامی

 است.متأثر از اسالم و عرفان مشهود شدهشود که مطرح می

آن جهان شهریست پربازار و             

 کسب

 اینجاست حسب.کسبتانپنداري که 

 (257:1390)مولوي،

 گيرینتيجه

 ا مطرحمنطق گفت و گو رپردازان قرن بیستم است، کسی کهباختین از بزرگترین نظریه

شود. در این یوگو در رمان محقق مباختین بر این باور بود که وجه غالب انعكاس گفتکرد. 

دار مموالنا نشان داده شد. این وجه بیشتر بر وگومندي در نگاه پژوهش وجوه گفت

هاي مثنوي به عنوان سازي ساختار طبقاتی پدیدار شد. کنشگران قصهگرایی و ویرانتقابل

 دایی بهصقابل تموضوع هستند لذا از رهگذر این  ه، فاعل و هم ابژهفاعل این تصاویر هم سوژ

به  وگوي میان دو گفتمان است و پرداختنکنندة گفترسد که در واقع بیانگوش می

مسئله موالنا را بهتر آنچه نگاهمولوي دارد. به بیانی دقیقدیگري بسامد باالیی در اندیشة 

ایی است. اقتدارهبا اقتدار مذهبی و سیاسی جامعه و زمانه  کند، مقابلهتر میوگو نزدیکگفت

 است. مولوي باکه طیفی از مردم را فرودست و گروهی دیگر را باالدست خود نشانده

-ال میاي مربوط به ساحت بشري را زیر سئواي تقابلی این سطح از درك تک رویهروحیه

ا و هنقیضه ا ایجاددارد. مولوي بعیان میبرد. با این نگاه، عرفان نمودهاي جدیدي از خود را 

سمی و گم رها را از کیفیات آورد که آنها اموري را پدید میهایی جالب ضمن قصهلطیفه

 رساند.کیفیات خاکی و محسوس میسازد و بهشده در آن رها می

 منابع 

 (، بینامتیت،ترجمه:پیام یزدانجو،چاپ سوم،تهران:مرکز.1385آلن،گراهام، )-

 هران، اطراف.ت(، سواد روایت، ترجمه رویا پورآذر و نیما اشرفی، 1397ابوت، اچ پورتر، )-



 
دآوري ، کتابت روایت، درس گفتارهاي داستان، گر(۱۳۹۵احمدي، آریان و دیگران، )-

 وتدوین کیهان خانجانی، تهران: آگه.

هاي ندیشه، دموکراسی گفت وگویی، امكانات دموکراتیک ا(۱۳۸۴انصاري، منصور، )-

 میخاییل باختین و یورگن، تهران: مرکز. 

 ن: مرکز. ادبی، ترجمه عباس مخبر، تهرا(، پیش درآمدي بر نظریه1386ایگلتون، تري، )-

یاپورآذر، اي، جستاري درباره رمان، ترجمه رو(، تخیل مكالمه1394باختین، میخاییل، )-

 تهران: نی.

ت هران: حكمتایوسكی، ترجمه نصرا... مرادیانی، ، مسائل بوطیقاي داست(۱۳۹۵، )---------

 کلمه.

 (، منطق گفت وگویی،ترجمه:داریوش کریمی،تهران:مرکز.1380، )------

حمد م(، سوداي مكالمه. خنده و آزادي. ترجمه. مقدمه و گردآوري 1373، )--------

 پوینده. تهران: شرکت فرهنگی هنري آرست.

هنگ فارسی،چاپ سیزدهم،تهران:فر-اصر انگلیسی(، فرهنگ مع1384باطنی،محمدرضا، )-

 معاصر.

 افراز. شناسی،تهران:نویسی و روایت(، درآمدي بر داستان1387نیاز،فتح اهلل، )بی-

رماس، (، سپهر عمومی، روایتی از سیاست، نظریات آرنت و هاب1381پدرام، مسعود، )-

 تهران، یاد آوران

نقد ادبی  گویی باختین )گذشته و حال(، مجله(، سوژه گفت و 1394پورآذر و سخنور، )  -

 .7-32صص 

 ، نقدادبی، تهران: آمه.(۱۳۸۸تسلیمی، علی، )-

ریمی، ک، منطق گفت وگویی میخاییل باختین، ترجمه داریوش (۱۳۷۷تودورف، تزوتان، )-

 تهران: مرکز.

 (، شرح جامع مثنوي معنوي،تهران:اطالعات، چاپ سی و سوم.1393زمانی،کریم،)-

 (، مثنوي معنوي، تهران:روزنه.1378انی،توفیق، )سبح-

 : طرح نو.ادبی معاصر ترجمه عباس مخبر، تهران، راهنماي نظریة (۱۳۸۴سلدن، رامان، )-

مزجویس، مرد هنرمند در جوانی اثرجی از چهره، قرائتی نقادانه (۱۳۸۲سید، دیوید، )-

 .منوچهر بدیعی، تهران: روزنگارترجمه 



 
هاومفاهیم میخاییل باختین اندیشه»، (۱۳۸۷پور، )رضاونگارغالم، غریبزادهغالمحسین-

 ، تهران: روزگار.«بنیادین

مسئله جهاد و مولوي به(، چندآوایی و منطق گفت وگویی در نگاه1389قبادي،حسینعلی،)-

چهل  توکل با تكیه به داستان شیر و نخچیران،جستارهاي ادبی،دانشگاه فردوسی،سال

  .94-170:71وسوم،شماره

رگرایی در (، کالم،مكالمه و رمان در به سوي پسامدرن،پساساختا1381کریستوا،ژولیا، )-

 مطالعات ادبی،ترجمه:پیام یزدانجو،تهران:مرکز.

هران: تادبی، ترجمة جالل سخنور و همكاران، (، درسنامه نظریة 1388کلیگز، مري، )-

 اختران.

، خاییل باختین و نظام گفتمان ادبی، می(۱۳۸۸کهنمویی، ژاله وخسرو خاوري، )-

 .16-5صص  -45پژوهشنامه فرهنگستان هنر، ش 

هاي شرقی هاي کاربرد داستان در داستان و ریشه(، شیوه1385معتمدي آذري، پرویز، )  -

 126-109هاي زبان خارجه، صص آن در ادبیات، پژوهش

اپ دوم، ترجمه:حسنعلی نوذري، چ(، وضعیت پست مدرن، 1381مكاریک،ایرنا فرانسوا، ) -

 تهران:گام نو.

(، باختین، گفت وگومندي و چندصدایی مطالعه 1387نامور مطلق، بهمن، )-

 .57پیشابینامتنیت باختینی پژوهشنامه علوم انسانی 

 .تهران: هرمس (، شكسپیر و کارناوال پس از باختین،ترجمه:رؤیا پورآذر،1391نولز،رونلد، )

 

 

 


