
 

 مرداد بر چندصدایی در شعر معاصر 82از مناظره تا گفتگو؛ تأثیر کودتای 
 دو شعر از اخوان ثالث و ابتهاج برپایه

 
 1 کمررضا زرین

 چکیده
-کند. مسألهمعین می« دیگری»ما را مرزهای میان من و  هستیم؛ حدود هویت« دیگری»ما برای تعریف هویت، نیازمند تعریف 

« دیگری»ی تفاوت است؛ وجود تفاوت طبیعی است اما مواجهه با آن اهمیت بسیاری دارد. مواجهه با ، مسأله«دیگری»ی 
یزی و مستقیماً با زندگی روزمره ما مرتبط است. این مواجهه دو مسیر کلی دارد؛ مدارا یا خشونت. خشونت رویکردی غر

یابد و به پذیرش و درک شود، با گفتگو ادامه میمدارا رویکردی اخالقی است. مدارا مسیری است که با تحمل تفاوت آغاز می
ی درکی اخالقی یا برداشتی انجامد؛ محور این مسیر، گفتگو است. مدارا و گفتگو ممکن است نتیجهمی« دیگری»حضور 

 برخاسته از تجربیاتی زیستی باشند.
پس از مشروطه، با ورود مسائل زندگی اجتماعی به ادب پارسی، مضامین جدیدی در شعر معاصر پدیدار شد. یکی از این 

توجه کرد و فراتر از سوال و « دیگری»است. شعر معاصر بیش از شعر کالسیک به درک و شناخت « دیگری»مسائل مواجهه با 
مرداد  82داخت. یکی از تحوالت سیاسی مؤثر بر این روند، کودتای پر« غیر»جواب و مناظره، به گفتگو و شنیدن صدای 

ی گفتگو در ادب پارسی، با تحلیل دو شعر از مهدی اخوان ثالث و ه.ش است. در این پژوهش ضمن بررسی پیشینه 1338
ضا برای و گشودن ف« دیگری»مرداد بر درکی نو از حضور  82هوشنگ ابتهاج، به تأثیر حوادث سیاسی مانند کودتای 

-اجتماعی، می-پردازیم. دستاورد پژوهش ناظر بر این است که اتفاقات تلخ سیاسیچندصدایی و گفتگو در شعر معاصر می

 ی شاعر و افزایش ظرفیت گفتگومندی و چندصدایی در شعر شوند.توانند منجر به شکستن سوژه

 هوشنگ ابتهاج )ه.الف.سایه(. مرداد، مهدی اخوان ثالث، 82ها: گفتگو، باختین، کودتای کلیدواژه

 مقدمه. 1
های سیاسی و اجتماعی در شعر است. ادبیات پارسی با قدمتی هزار مایهاز مقتضیات اصلی شعر معاصر، ورود درون

ای وسیع، گرچه در طول تاریخی پرحادثه و پیچیده زیسته، توجه چندانی به مقوالت اجتماعی نداشته ساله و گستره
بینیم؛ شعر فارسی وران مشروطه، جریان نیرومندی که به نقد اجتماعی و مسائل مردم بپردازد، نمیاست. تا پیش از د

های شاعرانه منحصر آراییهای متملقانه، تعالیم اخالق فردی و نازکای، مداهنههای افسانهدر تجربیات عرفانی، عشق
 است و توجه چندانی به جهان بیرون ندارد.

تغییر سبک، تغییر و تحوالت اجتماعی است و تحوالت « موتور»اصلی و به اصطالح  عامل»اگر بپذیریم که 
ی دید و برداشت اجتماعی )سیاسی و اقتصادی( است که باعث تغییر زندگی و رفتارها و در نتیجه تغییر فکر و نحوه

ابیر و چه مجاز و تشبیه چه واژگان و چه جمالت و اصطالحات و تع–ی خود در زبان شود که تغییر اخیر به نوبهمی
های ایران از روس، ترور ناصرالدین شاه قاجار و در نهایت ؛ شکست«گذاردبه نحوی تأثیر می -و استعاره و کنایه

انقالب مشروطه موتوری بسیار نیرومند برای تغییر است. این حوادث پای مفاهیم جدیدی را به ادب پارسی گشود. 
خانه و مجلس شورا تأسیس کردند و مشغول پیگیری ض مدنی را آزمودند، عدالتبار اعتراوقتی مردم برای اولین

 شد. حقوق خود شدند، ناچار شعرشان نیز باید دگرگون و متفاوت می
 ای شد. در این تغییر محتوا زمینه را برای تغییر شکل شعر نیز فراهم نمود و ادبیات پارسی وارد دوران تازه

ها و مجالس بزمی شاهانه به کوچه و بازار ی خانقاهوران جدید مطرح بود؛ شعر از گوشهدوران تازه دیگر مقتضیات د
 وارد و با درد و مشقت زندگی مردم همراه شد. 
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ای از حیات سیاسی ایران را رقم زد؛ در این پایان جنگ جهانی دوم و خروج رضاشاه از کشور، دوران تازه 
شت و نیروهای سیاسی رها شده از پشت سد استبداد رضاخانی، فرصت دوران شاه جوان، تسلط کافی بر امور ندا

ه.ش به پایان رسید. شاه جوان با کمک 1338مرداد  82ظهور و بروز یافتند. این روزبازار فعالیت اجتماعی با کودتای 
 82دتای نیروهای خارجی، ارتش و اشرار را به خیابان ریخت تا دولت ملی دکتر مصدق را سرنگون کند. در پس کو

مرداد، استعمارگران انتقام ملی شدن صنعت نفت را از مردم ایران و دولت مصدق گرفتند، پادشاه جوان دوران 
 سلطنت را به پایان رساند و حکومت را آغاز کرد و شعر پارسی نیز وارد دورانی تازه شد.

های استبداد را م کوبیدن قلعههای پیروزی و درهمرداد، سودای فتح قله 82خواهی که پیش از شاعران آرمان
داشتند، به دیوار کودتا برخوردند و به زنجیر و بند گرفتار شدند. شعر امیدوار، ناامید شد و سر در گریبان غم نهاد. 

بینیم؛ تغییر رویکرد شاعران اجتماعی و پرشوری چون ی یأس و ناامیدی را در شعر پارسی میپس از کودتا، سایه
مرداد بر شعر این دو شاعر، به ویژه  82اج، گویای این واکنش است. در این پژوهش تأثیر کودتای اخوان ثالث و ابته

 گیرد. بر ظرفیت گفتگویی و چندصدایی شعر، مورد بررسی قرار می

  و پرسشهای پژوهش. پیشینه 8
 پیشینه پژوهش 1-8

هرایی چرون انسران،    ادبیات جدید ایرران برا مقولره   ی های مرتبط با شعر معاصر، آثار زیادی به رابطهدر میان پژوهش
( بره  1338)مختراری، « انسران در شرعر معاصرر   »اند؛ برای نمونه محمد مختاری در کتراب  و گفتگو پرداخته« دیگری»

به بررسی احترام « درک حضور دیگری»پرداخته است. این کتاب با عنوان فرعی « دیگری»ارتباط میان شعر معاصر و 
پردازد. عالوه بر این آثاری هم به بررسی گفتگو و چندصردایی در  در شعر چند شاعر معاصر می« دیگری»و پذیرش 

گرایری ترا   پرور؛ از آرمران  دگردیسی منطق گفتگویی در اشعار قیصر امین»ی اند؛ برای نمونه مقالهشعر معاصر پرداخته
نردی در اشرعار معاصرر اختصرار دارد.     ( به بررسی چندصدایی و گفتگوم1331پور و همکاران، )غنی« گراییدرون

( بره نقرد و تحلیرل    1321جو،)حق« انجام-های پیشگوییمناظرات پروین اعتصامی؛ تک»ی جو در مقالهسیاوش حق
های ادب پارسری نسربت چنردانی برا مفهروم      دهد که مناظرهمناظره از منظر گفتگو پرداخته است. این مقاله نشان می

 گفتگو ندارند.  

 ی پژوهشپرسشها 8-8
 های افزایش چندصدایی در شعر چیست؟زمینه  -
 شعر معاصر داشتند؟ ییبر چندصدا یریچه تأث یاسیتحوالت س -

 . چارچوب مفهومی9
 ؛ از خشونت تا مدارا«دیگری»مواجهه با  1-9

سرالیق   ها، عالیق وها، داشتهچه تجربیات، باورها، آرمانی آنای از عناصر مختلف است؛ همههویت ترکیب پیچیده
ی هویرت را بره دو دسرته تقسریم کررد:      توان عوامل سازندهی هویت هستند. میسازند؛ اجزای تشکیل دهندهمرا می

عوامررل عینرری ماننررد مرررز جغرافیررایی و مشخصررات فیزیکرری و عوامررل  هنرری چررون فرهنررگ و باورهررا )معینرری   
« دیگری»ره بر اساس تمایز و مرزبندی با (.  هویت مفهومی سیال و متغیر است؛ این مفهوم هموا82: 1323علمداری،
 اندیشد و منافعی متفاوت و گاه متضاد دارد:کسی است که مانند ما نیست، همچون ما نمی« دیگری»شود؛ معین می

دارای دو معنی مررتبط   موردنظری آید. ریشه( میIdem« )آیدم»ی التین ی هویت، در فرهنگ غربی از ریشهکلمه»  
زمان بر تمایز و تفراوت نیرز اشراره دارد. از ایرن منظرر      هم صورت بهبه شباهت و  طرف کی ازاد است. و تقریباً متض

 (.   12: 8002)جنکینز، « یابد. هم بر شباهت تأکید دارد و هم بر تفاوتای دوگانه میمفهوم هویت نیز سویه



 891/      مرداد بر چندصدایی در شعر معاصر 82از مناظره تا گفتگو؛ تأثیر کودتای  

نی که حیرات اجتمراعی خرود را آغراز     از مسائل با اهمیت زندگی اجتماعی است. ما از زما« دیگری»مواجهه با   
شویم بسته به جایگاه، موقعیت و ادراک خویش به مواجهه با او گیریم و مجبور میقرار می« دیگری»کنیم، در کنار می

 ی مواجهه با او است. چه اهمیت دارد نحوهای طبیعی و عادی است، آنپدیده« دیگری»بپردازیم. وجود 
ما دو راه اساسی داریم؛ خشونت و مدارا.  خشونت مسیری است که از تحمل نکردن « دیگری»برای مواجهه با   

انجامد و با تالش برای زدودن و حذف او بره  می -«دیگری»-شود، به ایجاد فاصله با موجود متفاوت تفاوت آغاز می
در جهان پیرامون ما اتفراق   است و هرروزه« دیگری»ی مواجهه با ترین گونهرسد. این روند پربسامد، دیرینهپایان می

افتد. دوری رویکرد غریزی خشونت، نیازمند ریاضت تهذیب و اخالق است. در مقابل خشونت، رویکرد اخالقی می
 کنیم. کاهیم و منافعی گذرا را برای منافعی مانا رها میاز خویش می« دیگری»مدارا قرار دارد؛ در مدارا ما برای تحمل 

برر مردار   « دیگرری »تعریفی متغیر و وابسته به مناسبات قدرت است. اگر مناسبات ما برا  « دیگری»تعریف من و   
ی خشونت به سراغ ما نیز خواهد آمد. هستیم، چرخه« دیگریِ دیگران»که ما خود خشونت شکل گیرد، با توجه به آن

ای این رو مردارا شریوه  مترادف کاستن از ظرفیت و چندرنگی جامعه است. از « دیگری»از سویی دیگر حذف و طرد 
آید. البته مدارا شکننده و لغزان است. مدارا تحمل ناپسرندها  پسندیده و سازنده برای مواجهه با دیگری به حساب می

است؛ چه بسا این تحمل بر اثر ناتوانی در ابراز خشونت باشد، یا به هردلیلی، فرد مرداراگر پرس از مردتی ضررورتی     
 ارا نیابد و در دام رفتار غریزی خشونت درافتد. ی روند اخالقی مدبرای ادامه

-برساند؛ این روند با مدارا آغاز می« دیگری»های امنی در مواجهه با تواند ما را به ساحلپیگیری مسیر مدارا می  

ی ایرن رونرد دشروار و اخالقری،     انجامد. نتیجهمی« دیگری»یابد و به درک و پذیرش حضور شود، با گفتگو ادامه می
 افزایی است؛ محور این روند گفتگو است.ذیرش رنگارنگی آفرینش و ایجاد امکان همپ

ی ایم و تنها نمایندهکنیم حقیقت را به تمامی دریافتهگفتگو محتاج تعلیق حقیقت است؛ تا زمانی که ما گمان می  
شرود  دن منجر به نشناختن میکنیم؛ نشینشایسته و سخنگوی حقیقتیم، امکان مکالمه و شنیدن را از خویش سلب می

ضدِ »، که «غیرِ من»نه تنها « دیگری»سازد. در این فرآیند، و نشناختن تفاوت طبیعی را به معضلی حل نشدنی بدل می
 شود و باید حذف گردد:تصور می« من

-ن امکران قرار دارد. گفتگوی بالنده با خوب گروش داد « دیگری»های محوری گفتگوی بالنده بر مبنای توانایی»  

صحبت خود با احترام و آغوش براز گروش کنریم و از مرزهرای از قبرل      های همشود. در صورتی که به گفتهپذیر می
را حفظ ی  هن خود فراتر رویم. این بدان معنا نیست که موضع خود را کنار بگذاریم، بلکه طوری باید آنتعیین شده

 (.102: 1328)هارتکه مایر،« اشدی طرف مقابل در آن میسّر بکنیم که ادغام نظریه

 باختین؛ رویای گفتگو 8-9
دارد. « دیگری»ی روس، تأکید و توجه بسیاری بر گفتگو و مکالمه با م( متفکر برجسته1321-1231میخائیل باختین )

بودن، طعم زندگی « دیگری»خاطر زیست و بهم( می1313-1381صدای عصر استالین )او در فضای بسته و تک
تبعید را چشیده بود؛ بنابراین راهکار بنیادی و اساسی باختین برای پیشبرد اهداف اجتماعی، شنیدن و سخت و 
زندگی در گوهر خود، گفتگویی است. زیستن یعنی شرکت کردن در گفتگو، شنیدن، پاسخ »است:  « دیگری»فهمیدن 

 (.121: 1322)تودوروف،...« دادن، پرسیدن، موافقت کردن و 
زبان هویتی خارج از اجتماع قائل نبود، از نظر او ارزش مطالعات علوم انسانی، وابسته به ارتباط با باختین برای 

سخن همواره باز است و این گشادگی سخن از »است. از دید باختین: « دیگری»( و مفهوم Dialogی گفتگو )مقوله
شود و کلمات در ارتباط با سایر کلمات معنی می آید. زبان در ارتباط با جامعه پویا و زایاتعامل و گفتگو به دست می

 (.20: 1330)نامورمطلق،« کنندپیدا می
وقفه و الزم برای شنیدن، اهمیت گفتگو در نگاه باختین فراتر از رفتاری عادی و تکراری است؛ گفتگو تالشی بی

شناسانه ای هستیبلکه شیوه برای باختین دیالوگ تنها سخن گفتن ساده نیست،»است: « دیگری»فهمیدن و پذیرفتن 
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کند، میلی برای فهمیدن و فهمیده شدن توسط برای زندگی است. این بر گرایشی بنیادین به دیگری داللت می
 (. 11: 8002)شیلدس،« در بستری از ارتباط« دیگری»

ا صدا یهای مختلفی تعریف کنیم که همگی یکگفتگو تنها حضور چند صدا نیست. ممکن است ما شخصیت
جهت داشته باشند. البته هیچ سخنی خارج از منطق گفتگویی وجود ندارد؛ هر سخن، گشودن صداهایی مشابه و هم

 های مختلف تفاوت دارد:  باب گفتگو است، گرچه ظرفیت گفتگویی در سخن
گفتارهای ترین پارهگیرد. ابتداییتنها آوای گنگ و نامشخص حیوان درون دستگاه فیزیولوژی و فردی شکل می»

 (38: 1322)تودوروف،«. ی نوزاد نیز مخاطبی )مادر( داردانسانی نیز در بستری اجتماعی خواهد رست. حتی گریه
صدایی نیز صدایی قرار دارد. در آن فضای تک( و تکMonolog«)گوییتک»در مقابل گفتگو و چندصدایی، 

ها را پنهان و صدایی، تفاوت( فضای تک181همان: رسد. )حضور دارد، به نهایت کمرنگی می« دیگری»گرچه بازهم 
-شود. جالب آنهای انسانی میگویی مانع رشد تواناییکند. تکبا تالش برای حذف دیگری راه گفتگو را مسدود می

پنداشت صالح همه را زیست. استالین رهبر خودرایی که میی استالین میگویانهکه باختین خود در اوج دوران تک
 داند. ز آنان میبهتر ا

پردازد. از نظر او نثر طبعی بینامتنی و گفتگویی دارد ولی شعر ی آثار ادبی میباختین از همین منظر به مطالعه
ترین نوع ادبی را کاملای که آن(. از این رو باختین توجه خود را بر رمان معطوف کرد؛ گونه182چنین نیست )همان:

ظرفیت گفتگویی است. نقد باختین بر نویسندگان شاخص روس از همین منظر  دانست چرا که دارای بیشترینمی
های تولستوی ظرفیت گفتگویی اندکی دارند و نوع عالی رمان در آثار چندصدایی و شکل گرفت؛ از نظر او رمان

صدای  تمامی صداها از جمله»گفتگویی داستایوفسکی متجلی است. منظور از چندصدایی در آثار ادبی آن است که 
که (؛  نه آن10: 1322)ملکم وی،« وگو باشنددیگر در گفتمولف/راوی اعتباری یکسان دارند و ممکن است با یک

یا محلی نیابد و یا در صورت بیان به عنوان حریف « دیگران»داوری نهایی و حرف آخر از آن او باشد و گفتار 
 صدایی او کمک کند. تمرینی همیشه مغلوب مؤلف به تک

 «دیگری»لویناس؛ پروای  9-9
( 80: 1331کرد )پورآ ر و سخنور،می« معنا پیدا« دیگری»ی ارتباط گفتگویی با سوژه به واسطه»اگر برای باختین 

-تعریف می« دیگری»م(، زندگی را بر محور زیستن و پذیرفتن 1331-1301متفکر دیگری به نام امانوئل لویناس )

های او ای رفتار کنیم تا مصالح و خواستگونههمواره مسئولیم، و باید به« دیگری»ر نمود. از نظر لویناس، ما در براب
 تأمین شود.

-نمی« دیگری»خاطر نفی و طرد حضور ی غرب را بهلویناس فیلسوفی اگزیستانسیالیست بود اما روند فلسفه

دانست و معتقد بود که متافیزیک میشناسی ی غرب بر هستیپسندید. او این مسیر اشتباه را ناشی از بنا شدن فلسفه
ی چیزدان فلسفهی شناسا و همه(. در مقابل سوژه831: 1322باید بر اساس اخالق اجتماعی ساخته شود )ماتیوز،

داند. از را روبه رو شدن با او می« دیگری»را ناممکن و حداکثر توفیق ما در برابر « دیگری»غرب، لویناس اساساً فهم 
به چیزی است « غیر»و تخفیف « غیر»همان سازی شناسی، تالش برای اینشناسی و هستیف معرفتدید لویناس، هد
دانست؛ وقتی ما انسان می« دیگری»ی غرب را عامل تخفیف شناسی فلسفه(. لویناس سوژه33: 1322که نیست )علیا،

-باقی نمی« دیگری»برای درک و مدارای  را یگانه فاعل شناسا بدانیم و جهان را برای او و به کام او بخواهیم، فضایی

 ی جایگاه سوژه پرداخت. ماند. از این رو لویناس به تعریف دوباره
-ی هستی است، بر اثر تجربه میی انسانی مایل به تصاحب و فراگرفت همهگوید که گرچه سوژهلویناس می

(. بنابراین 111: 1338فراگرفت نیستند )لویناس، قابل« دیگری»که انواعی از غیر مانند زمان و  -و باید بیاموزد-آموزد 
چیز را به توانیم همهکند: ما نمیمواجه شدن با واقعیاتی چون مرگ و زمان، آدمی را متوجه جایگاه واقعی خود می

های شود و محدودیتاش بیدار می، سوژه از خواب خودمحورانه«دیگری»رنگ و میل خود درآوریم. در مواجه با 
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« دیگری»(. این فهم جدید، که حاصل شکست سوژه در تسخیر جهان به مثابه 33: 1322یابد )علیا،درمیخود را 
شرط مدارا کند، با او به گفتگو نشیند و او را بپذیرد. بنابراین پیش« دیگری»رساند تا با است، به سوژه یاری می
 خواهی سوژه است.گفتگو شکستن تمامیت

 گفتگو در ادبیات فارسی 1-3
ی آثار ادبی چندصدا هستند اما میزان این چندصدایی متفاوت است. با توجه به تعریف باختین از چندصدایی، همه

کرد و در ی خاصی را راضی میکه همواره باید طبقه–های استبدادی و رواج ادب درباری زندگی در قلمرو حکومت
ی گفتگو در ادب پارسی است. البته امل بازدارندهاز عو -داشتهای سیاسی آنان قدم بر میجهت آمال و برنامه

 اند.هایی ادبی مانند مناظره شکل و قابلیت گفتگویی به ادبیات پارسی دادهسنت
-بین دو کس یا دو چیز بر سر برتری و فضیلت خود بر دیگری نزاع و اختالف لفظی در می»مناظره آن است که 

« شودنهد و سرانجام یکی مغلوب و یا مجاب میدیگری ترجیح میگیرد و هریک با استدالالتی خود را بر 
-113: 1322النهرین باستان در قرون وسطای اروپا نیز دیده شده است )فالح،(. این فن در بین830: 1331)شمیسا،

111.) 
و هم  مناظره بر مبنای سوال و جواب است و ظاهراً هم مناظره»مناظره نوعی شناخته شده در ادب پارسی است؛ 

های (.  نمونه830: 1331)شمیسا،« توان گفت که خار شعر فارسی استی ایرانی دارد و میسوال و جواب، ریشه
ی بز و درخت نخل است، که مناظره« درخت آسوریک»این مناظرات در ادب پیش از اسالم ایران نیز وجود دارد؛ 

های مناظره در ادب پارسی، قصاید اسدی توسی نمونهترین رود. از معروفای کامل از مناظره به شمار مینمونه
ای را بین دو طرف تخیل کرده و دالیل هریک را بر مناظره»ه.ق( است. او در  یل قصاید مدحی خود 111)متوفی: 

گاه به مدح ممدوح ترجیح خود نسبت به دیگری  آورده و سرانجام یکی را مجیب و دیگری را مجاب ساخته و آن
(. پس از اسدی توسی، شاعران بزرگ پارسی از مناظره در آثارشان بهره بردند؛ 838: 1322)صفا،« تتخلص کرده اس

 ی متأخر آن پروین اعتصامی است.ترین نمونهمعروف
اند؛ آثار منثور عالوه بر مناظرات به صورت طبیعی شاعران پارسی از سوال و جواب در اشعارشان بهره برده

اند؛ برای نمونه بسیاری از حکایات مقامات بنای پرسش و پاسخ و یا مناظره نوشته شدهبسیاری نیز داریم که بر م
(. با این همه نه در مناظرات اسدی توسی، نه 1323اند )نک: حمیدالدین بلخی،حمیدی بر مبنای مناظره روایت شده

-شود. در این آثار، بیش از آنیهای ادبی، نشان چندانی از گفتگو دیده نمهای شاهنامه، نه سوال و جوابرجزخوانی

های ادب پارسی، چندصدایی به هایی از پیش معلوم مواجهیم. در مناظرهکه با گفتگو سر و کار داشته باشیم، با جدل
نمایاند. به عنوان رخ می -که هدفش نه کشف حقیقت که ملزم کردن خصم است–شود و بیشتر جدل ندرت دیده می

های متفاوتی روبروییم ی اعالی مناظره در شعر پارسی است، ما با شخصیتمی که نمونهمثال مناظرات پروین اعتصا
(؛ نه که هر دو یک چیز بگویند، اما 303: 1321جو،آید )حقهای متفاوت صدای واحدی بیرون میاما از آن شخصیت

یقت است؛ این طرف حقیقت محض و طرف دیگر خالی از حقرود که یکای پیش میی کالم به گونهزنجیره
کند و حقیقت دریافته را تهی بودن استدالل خویش ا عان میای است که خصم در نهایت به درونوضعیت به گونه

اند که حقیقت از دل جدلی ساختگی بیرون آید، چونان پذیرد. در واقع صداهای مختلف برای آن مطرح شدهمی
گسسته رها کرده ای از آن زنجیر را پیشتر تراشیده و نیمحلقه ای برپاکرده است تا زنجیر بدرد وپهلوانی که معرکه

کند، های ابتدایی و سهلی که خصم مطرح میرا به آسانی بردرد و نمایش قدرتش را کامل کند. با شکاست تا آن
ی چندانی از شود. پس مناظرات شعر پارسی گرچه چندشخصیت دارد، بهرهتر میی حقیقت درخشانجلوه

شود، و حقیقت منحصر و مختصر در یک سو نبرده است. در این مناظرات، عمدتاً سوژه شکسته نمی چندصدایی
 کرده است.صدایی بزکاست؛ این مناظرات، تک
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 شعر معاصر و گفتگو 1-2

پرداختن شعر شعر معاصر بیش از شعر سنتی در وادی گفتگو گام زده است. گرچه این ادعا نیاز به اثبات علمی دارد، 
است. عالوه بر موضروع، وضرعیت   « دیگری»معاصر به موضوعاتی اجتماعی دلیلی مناسب برای بسامد بیشتر حضور 

خواه معاصرر،  و افزایش ظرفیت گفتگویی کمک کرده است. شاعران آرمان« دیگری»اجتماعی شعر معاصر به حضور 
خواه آنان به سدّ محکم بافت، سرنت و  های مطلق و تمامیتهپروراندند، اما سوژی تغییر جهان را در سر میگاه داعیه

 نیاز گفتگو است.شرایط اجتماع برخورد کرد و شکسته شد. شکستن سوژه، پیش
ی دهنرده ی زمانی خاصی انتخاب شده است کره نشران  برای نمونه دو قطعه از اشعار دو شاعر برجسته در برهه  

-صول تجربیات شاعران بر اثر دشواری شرایط اجتمراعی اسرت. همران   ویژگی گفتگویی شعر هستند. این ویژگی مح

شود، این شاعران نیز برر اثرر   می« دیگری»برد اهدافش متوجه لزوم درک و پذیرش گونه که سوژه از ناتوانی در پیش
ر گردنرد. ایرن دو شرع   مری « دیگرری »برد اهدافشان، متوجه صداهای دیگر و وجود دشواری شرایط و ناتوانی از پیش

 عبارتند از :
 ه.ش(.-1301اثر هوشنگ ابتهاج ملقب به سایه ) چندبرگ از یلدای از مجموعه« بوسه( »1
 ه.ش(.1313-1302اثر مهدی اخوان ثالث ) آخر شاهنامهاز دفتر « کاوه یا اسکندر( »8
این دو شعر نیرز بره    تکرار است، اما ارتباط تنگاتنگی با بافت اجتماع خود دارد.ای یگانه و بیگرچه شعر تجربه  

هرا  کرر   اند. در ادامه چند نمونه از این شباهتهای شاعران و تناسب زمانی و بافتی، بسیار به هم شبیهجهت شباهت
 شوند:می

هایی نزدیک به هم، در دو شهر بزرگ ایران به دنیا آمدند و هر دو در جوانی به تهرران  ( ابتهاج و اخوان در سال1
هم داشتند و شعرشان از فضای اجتماعی تأثیر هایی نزدیک بهشاعر، عالیقی سیاسی و گرایش مهاجرت کردند. هر دو

-ای در زندان زیستهو حتی دوره ی فشارهای اجتماعی و سیاسی را گذراندهبسیاری گرفته است. هر دو شاعر تجربه

 اند.
اند. هر دو اثرر بره   ه.ش سروده شده 1331در اردیبهشت سال « کاوه یا اسکندر»ه.ش و  1331در سال « بوسه( »8

پروش  ه.ش با پایان حکومرت اسرتبدادی و چکمره    1380ی ی تاریخی تعلق دارند؛ عصر پس از کودتا. دههیک دوره
ی پادشاه جدیرد، دوران نسربتاً آزادی برود. در پرترو همرین آزادی نسربی، احرزاب        جانبهرضاخانی و عدم تسلط همه

-ی چکمهکرد و نهضت ملی شدن نفت به نتیجه رسید. این دوران با حضور دوباره نگاری رشدسربرآوردند، روزنامه

ای از خشونت، زندان، اسرتبداد  پوشان در خیابان و ساقط کردن دولت دکتر محمد مصدق به پایان رسید و عصر تازه
لرخ برود؛ شراعران    ای تصدایی آغاز شد. این واقعه برای روشنفکران و شاعرانی چون ابتهراج و اخروان تجربره   و تک
کرد، به دیوار بلند استبداد خوردند و خواهی که صدای فریادشان در اشعار پیش از کودتا، گوش فلک را کر میآرمان

ای دور قرار دارد و دستشان از آن کوتاه است. هر دو شعر در دوران پرس  کردند در فاصلهچه آرزو میدریافتند که آن
 اند.روده شدهس« زندان»از کودتا و تحت تأثیر 

ها در تحلیل گفتگوها را مورد بررسری  کوشیم تا کاربرد نظریهدر ادامه با روایت و تحلیل دو شعر مورد نظر، می  
 دادن به گفتگو را ارزیابی کنیم: خواهی سوژه و تنقرار دهیم و تأثیر شرایط اجتماعی در کاستن از تمامیت

 اول: بوسه قطعه 8-2
ه.ش  1311آمده است. این مجموعه در سال « چند برگ از یلدا»ی ( در مجموعه23-22: 1321ج،)ابتها« بوسه»شعر   

که شرعر بوسره بره چره     ه.ش منتشر کرده بود. این1331را در سال « زمین»ی منتشر شده است. ابتهاج پیشتر مجموعه
موعره سرروده شرد، شراید     منتشر نشد، پوشیده است؛ شاید پس از انتشار آن مج -ه.ش1331-دلیل در سال سرایش 
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ی پس از کودتا بود و یا مجوز انتشار را دریافت نکرد. به چنین سیاسی در فضای بستهشاعر نگران عواقب شعری این
 با حال و هوای زندان و کودتا سروده شده است.« بوسه»هرحال شعر 

ساختاری بر اساس سوال و جواب دارد. این شعر در حال و هوای زندان و سوال و جرواب دو زنردانی   « بوسه»  
زندانی سرد و گرم چشیده و خردمند. هر دو زنردانی هردفی   خواه و یکسروده شده است؛ یک زندانی جوان و آرمان

ها و انتظارات آنان متفاوت است. جروان سرودای   پرورانند، اما شیوههای مشابهی در سر میواحد دارند و حتی آرمان
ها کنار آمده است؛ برای درهم کوفتن ظلم را در سر دارد و زندانی با سرنوشت سخت زندان و سوختن در پای آرمان
بند سروده شده است  1اولی، رهایی .و پیروزی، هدفی سوزان و نزدیک است اما برای دومی دور و آرمانی. شعر در 

شرود و پرس از   آغراز نمری  « گفرتمش »پرسش شاعر و پاسخ زندانی همراه است. در قسمت آخر بنرد برا    و هر بند با
 توسط شاعر است.« دیگری»گردد؛ این بند مؤید پذیرش نظر توصیف حالت عاطفی جوان، سوال مطرح می

دهنرده،  اسرخ پرسد که در بافت زندان، متناسب برا وضرعیت پرسشرگر و پ   در ابتدای شعر، جوان سوالی کلی می  
 یابد:ای سیاسی میصبغه
 گفتمش: »
 «ترین آواز چیست؟شیرین»

 رویم خیره ماند،چشم غمگینش به
 قطره اشکش از مژگان چکید،قطره

 لرزه افتادش به گیسوی بلند،
 زیرلب غمناک خواند:

 ««.ی زنجیرها بر دست من!ناله»
طرف پرسنده و جوینده است و طرف دیگر ؛ یکاین بند متفاوت از سنت سوال و جواب در ادب پارسی نیست  

ی شود، یک گفتمان مطررح اسرت. ایرن شریوه    صدای حقیقت مطلق. در این سوال و جواب گرچه دو صدا شنیده می
« دیگرری »ی گفتگو ندارد؛ گرچره انحصرار حقیقرت در    رایج سوال و جواب ادبیات پارسی ارتباطی زیربنایی با مقوله

 کند:بینیم که صدایی متفاوت را نمایندگی میهای بعدی گاه جوان را میاست. در بندنوعی رویکرد مثبت به او 
 گفتمش:»
 «گه که از هم بگسلند...آن»

 ی تلخی به لب آورد و گفت:خنده
 آرزویی دلکش است، اما دریغ!»

 بختِ شورم ره بر این امیّد بست.
 وآن طالیی زورق خورشید را

 «های ساحل مغرب شکست!...صخره
 من به خود لرزیدم از دردی که تلخ

 «.گریستدر دل من با دل او می
زند؛ در حرف جروان رویرای رهرایی اسرت و در صردای زنردانی، ناامیردی        جوان حرفی متفاوت با زندانی می  

تجربری  پرورد و زندانی سودای او را با نگاهی کند؛ جوان مرتباً سودا میاسارت. این رویکرد تا بند آخر ادامه پیدا می
 کند:رد می
 گفتمش:»
 بنگر، در این دریای کور»

 «چشم هر اختر چراغ زورقی است!
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 سوی آسمان برداشت، گفت:سر به
 چشم هر اختر چراغ زورقی است،»

 لیکن این شب نیز دریایی است ژرف.
 راهای دریغا شبروان! کز نیمه

 «کشد افسونِ شب در خوابشان...می
 گفتمش:

 فانوس ماه»
 ...«چشم بیداری نشان  دهد ازمی

 گفت:
 گونه گنگاما در شبی این»

 «.آید به گوشهیچ آوایی نمی
 گفتمش:

 تپد.اما دل من می»
 «گوش کن، اینک صدای پای دوست!

 گفت:
 ای افسوس در این دام مرگ»

 برند،ای را میباز صید تازه
 ««این صدای پای او است!...

زنرد، از  ای مری شود. هربار جوان حررف ترازه  شدت و قدرت پیگیری میبند، منطق جوان و زندانی با  3در این   
کنرد. ایرن بنردها    تا گواهی دل و هربار زندانی تصویرهای  هنی او را با استناد به وضعیت حاکم، باطل می خوشبینی

شنوند را می «دیگری»اند اما با در تعلیق نهادن حقیقت، صدای کامالً گفتگویی است؛ دو طرف بر موضع خود ایستاده
 رسد:توسط جوان به پایان می« دیگری»گیرند. در بند نهایی گفتگو با پذیرش و فرآیند گفتگو را پی می

 امان.ای افتاد در من بیگریه»
 هاف پرسیدمش:در میان اشک

 «ترین لبخند چیست؟خوش»
 ای در چشم تاریکش شکفت،شعله

 اش آتش فشاند،جوشِ خون در گونه
 گفت:

 که عشق سربلند لبخندی»
 «.وقتِ مردن بر لب مردان نشاند

 من ز جا برخاستم،
 ««.بوسیدمش

 دوم: کاوه یا اسکندر قطعه 9-2
اسرت. ایرن کتراب در سرال     « آخر شراهنامه »ی ( اولین شعر از مجموعه81-81: 1328)اخوان،« کاوه یا اسکندر»شعر 
است. شاید خوان بررای انتشرار شرعری در فضرای      ه.ش منتشر شد، اما شعر مورد نظر متعلق به سه سال پیش 1332

هرا از  آب»مرداد، مشکالتی اداری در پیش داشت و یا ترجیح داد تا چند سرالی از آن روزگرار بگرذرد و     82کودتای 
گرویی  بیرت دارد. شرعر، ترک    10ی پیاپی و چهارپاره 80بیافتد. این شعر در قالب چهارپاره سروده شده است، « آسیا
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شود؛ گفتگویی میان شاعر در بند و مرادر دلسروزش. در ایرن گفتگرو،     ی آن گفتگو دیده میپاره 1در  شاعر است اما
 بینیم. گرا را میخواه و امیدوار در مقابل مادری مهربان، سرد و گرم چشیده و واقعجوانی آرمان

روزهرای خرویش   که از موضع آن آوردیاد میرا بهگفتگو در زمان گذشته اتفاق افتاده است و شاعر در زمانی آن  
ی فروخفته، شب نشسته توانست بر سر جامعهکاش میکند که ایفاصله گرفته است. پیش از روایت گفتگو، آرزو می

پرس از ایرن   «. بینم صردایم کوتره اسرت   باز می»خورد که: فریادی کشد اما دریغ می« کفتار و گرگ و روبه»و گرفتار 
 کند:های زندان را بازگو میمادر، پشت میلهفضاسازی او روایت گفتگو با 

 هابینم که پشت میلهباز می»
 مادرم استاده، با چشمان تر.

 گشته در فریادها،اش گمناله
 ««.من اللم، تو کر»گویدم گویی که: 

در شعر است. صدای کسی که از تأثیر کالم برر مخاطرب ناامیرد اسرت، گرویی کره       « دیگری»این اولین صدای   
 شود:الل، پبیمی به شخصی کر گوید؛ گفتگو از اینجا آغاز میشخصی 

 ای،آخر انگشتی کند چون خامه»
 ای.سان نامهدست دیگر را به

 به رمز،« -بنویس و راحت شو»گویدم: 
 «.ایتو عجب دیوانه و خودکامه -»

 من سری باال زنم، چون ماکیان
 از پس نوشیدن هر جرعه آب.

 ،مادرم جنباند از افسوس سر
 «.هرچه از آن گوید این بیند جواب

خواه دارای دو صدای متفاوت و نیرومند است. تقابل این دو صدا که یکری  گفتگو میان مادر مشفق و پسر آرمان  
شرود؛ هرر دو صردا برا     ی گفتگو نیز دیده مری متعلق به فضای پیش از کودتا و یکی فضای پس از آن است، در ادامه

 کنند و سعی در اقناع طرف مقابل دارند:ی خود را بیان میهاقدرت و صالبت استدالل
 ...«آخر ... پیرهاتان نیز ... هم »گوید: »

 «.انداما جوانان مانده»گویمش: 
 «.ها دروغند و فریباین»گویدم: 
 «.اندها بس به گوشم خواندهآن»گویم: 
 «اما خواهرت، طفلت، زنت...؟»گوید: 

 من نهم دندان غفلت بر جگر.
 جا دم از کوری زند،م هم اینچش

 «.گوش کز حرف نخستین بود کر
هرای مرادر   روایت شاعر از گفتگو، روایت جوانی است که سرمست از سودای پیروزی در زندان گوش بر گفته  

شرنویم. جروان   ی مادر را بره مروازات هرم مری    بندد. ما صدای محکم و مطمئن جوان و صدای خردمند و باتجربهمی
بندد تا از مسیر خرویش منحررف   ها مییابد، چشم و گوش را بر آنهای مادر را درمیو درستی حرف گرچه صداقت

 ی گفتگویی، باز هم تکرار مواضع دو طرف را شاهدیم:نشود. در آخرین پاره
 نومیدوار–گاه رفتن گویدم »

 این جهل است و لج،»که:  -وآخرین حرفش
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 «ها شد فتح؛ سقف آمد فرود...قلعه
 «.آخرین حرفم ستون است و فرجو 
شود؛ آخرین تصویر هم گریسرتن  گویی شاعر میداستان با گفتگوی نهایی مادر و پسر از فاز گفتگویی وارد تک  

 مادر ناامید و نگریستن پسر محزون اما امیدوار به رفتن او است.
کنرد  های مادر ا عان میحقیقت گفته که شاعر در زمانی پس از گفتگو به روایت پرداخته است، بهبا توجه به آن  

در دوران پیش از کودترا نزدیرک شرده اسرت. ایرن      « دیگری»های هایش به دریافتو در عصر پس از کودتا، دیدگاه
و هر یک حرفی مهمری و اساسری    های یکدیگر را شنیدهی گفتگوی جدی و واقعی است؛ هر دو طرف حرفنمونه

ی ی مقابل، آمراده ی اجتماع، نگران سرنوشت فرزند خویش است و فرزند در نقطهاند. مادر بیش از دغدغهرائه کرده
-کدام قانع نشدند و ماجرا در هیاهوی عاطفی اشرک برد اهداف اجتماعی است. در نهایت نیز هیچفداکاری برای پیش

ی روایت شاعر، حقیقرت  خواه به پایان رسیده است. با این همه، در ادامههای مادر مشفق و نگاه مضطرب پسر آرمان
کند، به ها اشاره میها از آسیا و شسته شدن خونشود. شاعر بارها به افتادن آبمشخص می« دیگری»و صدق حرف 

ها تأیید صردای  نامد. اینخواهان و خویش را ناشریف میشهر تاریک و شب طوالنی، به بیچارگی و دریوزگی آرمان
خورد و بر فداکاری آن روزهای خویش تأسف می -از سر آزردگی–شاعر در گفتگوی پیشین است؛ گویی « دیگری»

 کند.جمالت مادر دلسوخته را تأیید می

 مرداد بر گفتگو در این دو شعر 82تاثیر کودتای  2-2
ی تلخی دسرتاوردهایی نیرز   ترین خاطرات سیاسی معاصر ایران است، مانند هر تجربهمرداد گرچه از تلخ 82کودتای 
خواه شد. شاعرانی چرون  عالوه بر دستاوردها و تجربیات سیاسی، کودتا موجب تغییر رفتار در شاعران آرمانداشت. 

کردنرد. در  ه.ش رویرای تغییرر و آزادی را گررم و پرر شرور تعقیرب مری        1380ی ابتهاج و اخوان، در روزهای دهره 
 های متفاوت نبود.تها و خواسخواه و زبان حماسی آنان، جایی برای حرفایدئولوژی تمامیت

منتشر کرد. اشعار این دفتر حماسی، « شبگیر»ه.ش، ابتهاج آثاری مانند دفتر شعر 1338مرداد  82پیش از کودتای   
شود که ، سیمای جوانی پرشور دیده می«شبگیر»ی خواهانهصداست. در میان فریادهای آزادیخواه، مطلق و تکآرمان

(، گاه مانند شعر 12: 1321پرورد )ابتهاج،امید طلوع روز نو را می« شبگیر»نند شعر کند؛ گاه مایک حرف را تکرار می
 ی امیدوار آمدن فردایی روشن است:ستاینده« ای فردا»

 ی گرم توست ای فردادر سینه»
 درمان امیدهای غم فرسود

 در دامن پاک توست ای فردا
 آلود....های خونپایان شکنجه

 (11)همان:« نگ...نیرای فردا! ای امید بی
-در غم دوستان شهیدش، جالد را مخاطب قرار می« فرش راهبر سواد سنگ»بینیم که مانند شعر گاه سایه را می  

 ترساند:دهد و از غرش طوفان سهمگین مردم می
 بشنو ای جالد!»

 خروشد خشم در شیپور،می
 کوبد غضب بر طبل،می

 کشد عصیانهر طرف سر می
 ین خشم خلقو درون بستر خون

 (11)همان:« شود طوفانزاده می
-ی خود را با زبانی تند و خشن مری شاعر جوان در چنین روزهایی که سرگرم مبارزه است، پاسخ مهر معشوقه  
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 شمارد:های روزگار، شادی را تنها پس از پایان عمر ستمگران روا میدهد؛ او با  کر تلخی
 روزی که بازوان بلورین صبحدم»

 ی تاریک شب شکافتیغ و پردهبرداشت ت
 روزی که آفتاب

 از هر دریچه تافت،
 نبردروزی که گونه و لب یاران هم

 ی گمگشته بازیافت،رنگ نشاط و خنده
 من نیز باز خواهم گردید آن زمان

 ها،ها و بوسهها و غزلسوی ترانه
 فشان،انگیز گلسوی بهارهای دل

 (13)همان:« سوی تو، عشق من!
صدا حاکم است؛ صدایی بینیم. یک منطق و یکنشانی از ناامیدی و احتمال شکست نمی« شبگیر»ی در مجموعه  

وارد سروال و  « بوسره »ایرن صردا در   «. شربگیر »شود اما نه با صالبت و خودمحوری نیز شنیده می« بوسه»که در شعر 
گزیند. یکی از عوامرل چندصردایی در   ویحاً برمیشنود و تلرا می« دیگری»شود و در فرآیند گفتگو، پاسخ جواب می

 خواهی سوژه است.ی شکست و کاستن از خودمحوری و تمامیت، تجربه«بوسه»شعر 
ه.ش و هم پرس از کودترا زنردان    1380ی صدا داشت. او که هم در دههاخوان نیز پیش از کودتا رویکردی تک  

های سیاسی نهاد؛ زبان شعر اخروان پریش از کودترا    مت آرمان(، شعر را در خد113: 1322راتجربه کرده بود )شمیسا،
گویرای تغییرر رویکررد    « آخرر شراهنامه  »و « کاوه یا اسرکندر »گوید. شعر حماسی است و از حقیقتی مطلق سخن می
-خواهی امیدوار و صدای اندوهگین شکسرت شنویم؛ صدای پرشور آرماناخوان است؛ در هر دو شعر ما دو صدا می

 چندصدایی نیز محصول شکست و کاستن از خودمحوری سوژه است.  امید. اینای ناخورده

 گیری  . نتیجه2
گرچه شعر فارسی از دیرباز با سنت مناظره و سوال و جواب همراه بود؛ در مسیر گفتگو پیشرفت چنردانی نداشرت.   

وابسته به وضعیت سیاسی و و بخشی دیگر  -برخالف رمان–ی شعر گویانهبخشی از این به علت ساخت و  ات تک
ی شررایط جدیرد، دسرتاوردهای بیشرتری در     هرا و تجربره  اجتماعی ایران است. البته شعر معاصر بنا به ورود دیدگاه

 گفتگومندی دارد.
نگری سوژه است؛ ترا زمرانی کره مرا حقیقرت را در      یکی از عوامل مؤثر در گفتگو، کاستن از خودمداری و مطلق

خواهی سروژه، در تعلیرق   وجود ندارد. شرط گفتگو، کاستن از تمامیت« دیگری»کان گفتگو با انحصار خود بدانیم، ام
است؛ این عوامل ممکن است با رویکردی اخالقری و یرا تحرت ترأثیر شررایط      « دیگری»داشتن حقیقت و شنیدن نگه

و گامی اساسی در « یگرید»اجتماعی تأمین شوند و گفتگو را ممکن سازند. به هرحال گفتگو نوعی توجه و مدارا با 
 جهت پذیرش او است.

برد ی گفتگو وارد کرده است، شکست در پیشی شعر معاصر را فروکاسته و به عرصهاز جمله عواملی که سوژه  
ی ایران رفت و توسعههایی که به روند پیشی آسیبه.ش با همه1338مرداد  82های اجتماعی است. کودتای جنبش

ی شراعران کاسرت و عرصره را برر گفتگروی درونری آنران گشرود.         خواهی سوژهاری و تمامیتوارد کرد، از خودمد
شرنیدند،  شاعرانی که پیش از کودتا، هیچ احتمالی برای نرسیدن به مقصد قایل نبودند و صداهای مخالف خود را نمی

دصدایی شرعر معاصرر بیشرتر    تر به میدان گفتگو وارد شدند؛ از این جهت، چنپس از کودتا با رویکردی مداراجویانه
 شد.
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در این پژوهش دو شعر از هوشنگ ابتهاج و مهدی اخوان ثالث مورد بررسی قرار گرفته اسرت. ایرن دو اثرر در      
ی عنصر گفتگو در این اشعار و اشعار پیش از کودتای شاعران، اند، مقایسهی پس از کودتا سروده شدهفضای ناامیدانه

 به شعر آنان مؤثر بوده است.« دیگر»بر ورود صداهای مرداد،  82دهد که نشان می

 منابع 
 ی شعر(، به انتخاب محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران: نشر چشمه.، آینه در آینه  )برگزیده1321ابتهاج، هوشنگ،  -
 ، آخر شاهنامه، تهران: زمستان.1321اخوان ثالث، مهدی،  -
 .38-2، صص 30ی ، شماره2، نقد ادبی، سال«گفتگویی باختینی سوژه»، 1331پورآ ر، رویا و سخنور، جالل،  -
 ی داریوش کریمی، تهران: مرکز.، منطق گفتگویی میخائیل باختین، ترجمه1322تودوروف، تزوتان،  -
ی بزرگداشت ، مجموعه مقاالت کنگره«انجام-های پیشگوییمناظرات پروین اعتصامی؛ تک»، 1321جو، سیاوش، حق -

 ، اراک: انتشارات دانشگاه اراک.310-831ه کوشش محسن  والفقاری، صص پروین اعتصامی، ب
 نژاد، تهارن: مرکز نشر دانشگاهی.، مقامات حمیدی، تصحیح رضا انزابی1323حمیدالدین بلخی، عمربن محمود،  -
 شناسی شعر، تهران: میترا.، سبک1321شمیسا، سیروس،  -
 ترا.، راهنمای ادبیات معاصر، تهران: می1322، ------ -
 ، انواع ادبی، تهران: میترا.1331، ------ -
 ،تاریخ ادبیات ایران، جلد اول، تهران: ققنوس.1322اهلل، صفا،  بیح -
 ، کشف دیگری همراه با لویناس، تهران: نی.1322علیا، مسعود،  -
، «آرمانگرایی تا درون گراییدگردیسی منطق گفتگویی در اشعار قیصر امین پور: از »، 1331پور ملکشاه، احمد و ....، غنی -

 .122-111، صص 11ی ، شماره13ی پژوهی ادبی، دورهمتن
 .111-111، صص 1ی ، گوهر گویا، شماره«ی فردوسیجایگاه فن مناظره در شاهنامه»، 1322فالح، غالمعلی،  -
 ی مسعود علیا، تهران: ققنوس.، از وجود به موجود، ترجمه1338لویناس، امانوئل،  -
 ی محسن حکیمی، تهران: ققنوس.ی فرانسه در قرن بیستم، ترجمه، فلسفه1322اریک، ماتیوز،  -
 ، انسان در شعر معاصر: درک حضور دیگری، تهارن: توس.1338مختاری، محمد،  -
به ، ، مجموعه مقاالت ایران: هویت، ملیت، قومیت«هویت، تاریخ و روایت در ایران»، 1323معینی علمداری، جهانگیر،  -

 ی علوم انسانی.ی تحقیقات و توسعهد احمدی، تهران: موسسهکوشش حمی

 فرجام، تهران: مینوی خرد.ی امید نیک، داستایفسکی پس از باختین، ترجمه1322ملکم وی، جونز،  -
 ، درآمدی بر بینامتنیت، تهران: سخن.1330نامورمطلق، بهمن،  -

 ی فاطمه صدرعاملی)طباطبایی(، تهران: اطالعات.مه، باهم اندیشیدن، راز گفتگو، ترج1328هارتکه مایر، مارتینا،  -
- Jenkins, Richard, 2008, Social Identity, London And New York: Routledge Shields, Carolyn M, 

bakhtin primer, 2007 peter lang publishing, inc, newyork 


