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Abstract
Bakhtin’s theory about dialogism of texts, polyphonic novel, intertextual
relations and carnivals has inspired several literary critics and theoreticians
in west. In Bakhtin’s point of view, human is a social being that finds his/
her truth of being in dialogic relationship with others; therefore, the truth of
being of a text not only expresses the writer’s ideology, but also is a place
for expression of ideologies possessed by each character that each one of
them is representative of a stratum and ideology. However, this point of
view has appeared in analysis of narrative texts such as Dostoevsky’s works
initially, relying on it in poetry has also confronted these texts with a new
analysis. One of the most important blaze situations of polyphony and logic
of conversation is the element of dialogue in these texts. Although, dialogue
cannot be the same as dialogism merely, it can be considered as a place for
expression of polyphony of literary texts. Therefore, the present study seeks
to address the function of polyphony in the structure of poetic texts,
meanwhile explaining the voices that Darwish had utilized in his poems
through investigating existing dialogues in Mahmud Darwish’s one poem
that is uttered by characters depicted by Darwish and demonstrate dialogism
of his poetry. The results of the analysis show that Darwish have not selected
monologue in order to demonstrate oppression of the Palestinian people, but
in simple narrative formats and various dialogues between Palestinians and
occupiers has changed his poems to a place for expression of characters’
legitimacy meanwhile presenting both parties’ point of views and
surrounding voices and the reader is invited to his poem as a fair judge.
Keywords: Bakhtin, Dialogism, Dialogue, polyphony, Mahud Darwish,
Poetry of resistance.
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چکیده
باختین در فضای تکصدای حاکم بر جامعه خود ،ادبیات را عرصهای برای انتقاد قرار داد و با ارائه نظريۀ
گفتگومندی ،پايهگذار برخی از نظريهها و رويکردهای نقدی و ادبی شد .متتن ادبتی بته ويتما رمتا  ،از
ديدگاا باختین ،محل تضارب ايدئولوژیهايی هست که شخصتیتهتای ارتر را نیاينتدگی متیکننتد.
گرچه اين ديدگاا در ابتدا با تحلیل متو روايی از جیله رار داستايوفسکی جلواگر شد ،اما اتکاء بته
در تحلیل متو شعری نیز اين متو را با تحلیلی نو مواجه کرد .از مهمترين موقعیتتهتای جلتواگتری
چندصدايی و منطق مکالیه ،وجود عنصر گفتگو در اين متو است .گرچه گفتگتو صترفا نیتیتوانتد بتا
گفتگومندی يکی باشد ،اما میتواند محلی برای ابراز چندصدايی متو ادبی تلقتی گتردد .بنتابراين ايتن
پموهش درصدد است تا با استفادا از نظريۀ گفتگومندی باختین به بررسی گفتگوهای موجتود در شتعر
«جُندیٌ يحلم بالزنابق البیضاء» محیود درويش بپردازد تا ضین تبیین صداهايی که درويش در اين شعر
بازتاباندا است به کارکرد اين عنصر در ساختار متن شعری بپردازد .نتايج پتموهش ناتا متیدهتد کته
درويش در راستای تبیین مظلومیت ملت فلسطین ،تکصدايی را انتخاب نکردا است؛ بلکه در قالبهتای
روايی سادا و گفتگوهايی متعدد از زبا فلسطینیا و اشغالگرا ضین ارائتۀ ديتدگاههای هتر دو ستو و
ديگر صداهای پیرامونی ،شعرش را به محلی برای ابراز حقانیت شخصتیتها بتدک کتردا و خواننتدا را در
مقام داوری منصف به شعر خود دعوت نیودا است.
واژههای کلیدی :شعر مقاومت ،گفتگومندی ،چندصدایی ،باختین ،محمود درویش.
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 .1مقدمه
امروزا نظريههای گوناگونی دربارۀ نقد ادبی شکل گرفته است که هر کدام ،متن ادبتی را
از يک چامانتداز ختاص ،تحلیتل متیکننتد .در ايتن میتا نظريتۀ منطتق مکالیته ،يتا
گفتگومندی میخائیل باختین ،متفکر و نظريهپرداز قر بیستم ،رويکردی نوين در عرصۀ
خوانش متو ادبی پیش روی ما قرار میدهد .باختین زمانی به طرح نظريۀ گفتگومندی
پرداخت که حکومت خودکامه و استبدادی استالین مجالی را برای ظهور صداهای ديگتر
باقی نگذاشته بود و جز صدای خود ،صتدای ديگتری را برنیتیتافتت؛ و از ستويی ديگتر
جريا های نقدی چو سبکشناسی ،ساختارگرايی سوسور و هیچنتین فرمالیستتهتای
روسی در اوج خود بودند که هیۀ ها زبتا را در حصتار محتدود (واجهتا ،تتکواژهتا و
واژاها) مورد مطالعه قرار میدادند.
گرچه ابتدا باختین با الگوبرداری از نويسندگانی چو داستايوفسکی (Fyodor
 )Dostoevskyو رابله ( )François Rabelaisدر میا متو ادبی ،رما را واجد خاصیت
چند وايی و گفتگومندی دانست ،امّا چو قائل به اين نکته بود که تیام گفتیا ها از
جیله متو ادبی در فضای پیرامونی محیط خود شکل میگیرند و درگیر تنای با
گفتیا های قبل و بعد خود هستند متو ادبی ديگر از جیله شعر و نیايانامه را نیز
گفتگومند خواند .باختین با تکیه بر اصطالحاتی چو «چند وايی» (،)Polyphony
«کارناواک» ( )Carnivalو «چندزبانی» ( )Heteroglossiaمتن را از حاکییت تکصدايی
راوی جدا کرد و فضايی چند وايی به وجود ورد که به موجب چندين صدا به طور
همزما در متن با يکديگر و بدو اينکه يکديگر را طرد کنند ،به گفتگو میپردازند .بر
اساس چنین رويکردی ،هدف باختین از شخصیّتپردازی در متو ادبی اين نیست که
به جیع وری اندياههای مختلف دست بزند؛ بلکه برای او سخن شخصیّتها و رابطۀ
متقابل نها با يکديگر و هیچنین منطقی که بر گفتیا نها حاکم است ،مهم می يد؛
بنابراين ،نچه نظريۀ گفتگومندی باختین را در پیوند با شعر مقاومت فلسطین از جیله
شعرای مقاومت ،از جیله محیود درويش قرار میدهد؛ اين است که نها نیز هیچو
باختین در زمانهای تکصدا میزيستند که تحت تأریر عواملی چو استبداد ،وارگی،
غصب و غارت و نبود زادی فردی و جیعی اجازۀ بازگو کرد افکار را به نا نییداد ،از
اينرو نويسندگا مقاله معتقدند از نگاا گفتگومندی ،به نظر میرسد برخی شعرای
مقاومت از جیله محیود دوريش ،برای بیا احساسات و رنجهای درونی خود و هیچنین
رما ملّت فلسطین ،به دنباک فضايی چند وايی و زبانی نیادين بودند تا از طريق
رما های خود را بازگو کنند .لذا از نجا که ارائۀ تحلیل کل اشعار در يک مقاله
امکا پذير نیست ،اين پموهش میکوشد شعر بلند «جُندیٌ يحلم بالزنابق البیضاء» را که
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در بخش کاربستی معرفی میشود ،بر مبنای گفتگو تحلیل کند تا ناا دهد که گفتگو
بهعنوا يک عنصر در متو ادبی از نوع شعری ،میتواند ابزاری برای بروز محسوس
چندصدايی باشد؛ سؤاک محوری پموهش اين است که گفتگومندی در شعر درويش
مبتنی بر چه عناصر و چه کارکردهايی است؟
اگر پیاینۀ تحقیق را بر مبنای دو متغیر رويکرد (گفتگومندی) و مادا (شعر مقاومت
درويش) در نظر بیاوريم ،هر يک بهتنهايی در پموهشهای متعددی مااهدا میشود .در
خصوص گفتگومندی با برخی پايا نامهها مواجهايم از جیله :پايا نامۀ کارشناسی ارشد
زهرا عظییی با عنوا «بررسی شخصیتپردازی بر مبنای گفتگو و منطق مکالیه از
ديدگاا باختین در رما جای خالی سلوچ نوشته محیود دولت بادی» ( )1391که در
تالش شدا است گفتگومندی و منطق مکالیه را جهت تبیین عنصری مهم ،يعنی
شخصیت در متو روايی به کار گیرد .هیچنین پايا نامۀ دکتری مريم رامیننیا با عنوا
«چندصدايی در رار مولوی» ( )1390از حیث حجم و کاربست گفتگومندی دربارۀ اشعار
روايی قابل توجه و اهییت است .عالوا بر پايا نامه و رساله ،اشعار بزرگا ادب فارسی
هیچو حافظ نیز بارها در مقاالت ،مادا تحلیل گفتگومندی بودا است؛ از جیله مقالۀ
«حافظ و خود ديگر :بررسی زبا شناختی چندصدايی در تخلص غزکهای حافظ»
(ابوالحسنی چییه )1394 ،به اين نتیجه رسیدا که بیتهايی که حافظ در تخلص خود را
بیا کردا ،حاوی ويمگی چندصدايی است تا در قالب نگرشهای مختلفی در میدا
گفتیا امکا بروز بیابند .هیچنین مقالۀ «حافظ و منطق مکالیه رويکردی باختینی به
اشعار حافظ شیرازی» (غالمحسینزادا )1386 ،به اين نتیجه رسیدا است که حافظ در مقام
منتقدی اجتیاعی با زبانی تلخ و افااگر به مسائل و موضوعات اجتیاعی رنگ و بويی
زيبايیشناختی دادا و در کالمی نیادين بر ها درنگ کردا است؛ اين دو پموهش،
ناا دهندۀ امکا کاربست گفتگومندی بر رار شعری است .از موارد قابل توجه در
پموهشهای عربی مقالۀ «
» ( )1398است که نويسندگا

ضین بررسی برخی مؤلفههای چندصدايی در

رما الزمن الیوحش ،به اين نتیجه رسیدااند که پیرنگِ ازهم گسسته ،ويمگی
کارناوالی ،پارودی و  ...از جیله جلواهای چندصدايی در رما هستند .پموهشهای
انجامگرفته در حوزۀ ادبیات مقاومت از جیله پموهش دربارۀ رار محیود درويش نیز
بسیار متعدد است؛ اما هیچيک از اين پموهشها جامع نظريۀ گفتگومندی باختین دربارۀ
شاعر مقاومت و از جیله محیود درويش نیست و پموهش حاضر برای اوّلینبار است که
به اين موضوع میپردازد.
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 .2نظریۀ گفتگومندی باختین
به باور باختین گفتار ،محصوک فر يندی تکوينی است که مادۀ زبا شناختی تنها يکتی از
اجزای را تاکیل میدهد .جزءِ ديگر گفتار هیۀ چیزی است که بهواسطۀ اداشتد
به محصوک کالمی راا میيابد؛ يعنی زمینۀ منحصربهفرد تتاريخی ،اجتیتاعی و فرهنگتی
گفتار ،زمینه ای که در شکلدهی به معنای گفتتار نقاتی اساستی دارد (تتودوروف:1377 ،
)59؛ بنابراين ،گفتار متعارف و داللتگر ماتیل بر دو بخش است :بخش تجستميافتتهی
زبانی و بخش ضینی؛ و بدين جهت است که گفتار را میتوا با «قیاس ضینی» مقايسه
کرد (هیا .)88 :
اصحاب مکتب باختین تأکید میکردند که کلیۀ جنبههای زبتا بايتد در يتک بافتت
اجتیاعی مور توجه قرار گیرد .زبا را نییتوا کامال از زندگی اجتیاعی جدا کرد (سلد
و ويدسو  .)162 :1377 ،ها معتقد بودند زبا را مجیوعتۀ روابتط اجتیتاعی معینتی بته
وجود می ورد که در يکزما و مکا خاص جريا دارند .چنین زبانی هرگز هیچستوگرا
و به لحاظ ايدئولوژيکی بیطترف نیستت (وبستتر .)107 :1382 ،در واقتع کلیته در تیتامی
مسیرهای گوناگو خود ،به سوی موضوع و در تیامی جهات بتا کلیتۀ بیگانتهای روبتهرو
در قالب تعاملی پويا و پرتنش ندارد (بتاختین:1387 ،
میشود و چاراای جز رويارويی با
 .)368باختین معتقد است زبا بايد ذاتا پديداای «گفتوشنودی» در نظر گرفته شتود و
صرفا برحسب جهتگیری ناگزير بهسوی ديگری درک شتود (ايگلتتو )161 :1380 ،؛ و
به عبارتی ،سخن حاضر و بر زبا مدا با تیام وجود به سخنگوی نامرئی پاسخ میگويتد
و واکنش ناا میدهد و به چیزی بیرو از ختود و فراتتر از محتدودۀ ختود اشتارا دارد
(هارلنتد .)254 :1381 ،باختین به اعتبار ماارکین گفتگو و واهای نیوديافتۀ  ،انواع زيتر
را برمیشیارد .1 :گفتگوی بیرونی؛  .2گفتگوی درونی (رامیننیا)78 ،1390 :؛
از اينرو ،مکالیهگرايی لزوما به معنی گفتگو میا سوژاهای برخوردار از تتوانی برابتر
در بازی زبانی نیست؛ مکالیهگرايی ،به صتورت ختاصتتر ،حتاکی از برختورد زبتا هتا و
گفته هايی است که میتوانند نهتنها تفکیک اجتیاعی ،بلکه فضتای اساستا تفکیتکشتدۀ
شاکله های گفتیانی در يک سوژۀ فردی را برجستته ستازند ( لتن)232 :1392 ،؛ بنتابراين،
باختین بیاتر بر زمینۀ عیلی و راستین ارتباط زبانی تأکید میکرد (احیدی.)24 :1380 ،
در گفتگومندی ،ايدا هتا از استتقاللی ذاتتی برخوردارنتد و حقیقتت گفتگومنتدی در
هیین استقالک ذاتی ايداهاست .سلطۀ يک ايتدا بتر ايتدۀ ديگتر کته اصتطالحا در ايتن
قاموس «صدا» نامیدا میشود ،معنا نداشته و ايتداهتا در عتره هتم مطترح متیشتوند
(بلخاری.)357-356 :1390 ،
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 .1-2مفهوم چندصدایی

میا گفتگومندی و چندصدايی رابطتهای تنگاتنتگ وجتود دارد؛ چنتا کته چندصتدايی
ويمگی گفتگومندی محسوب میشود؛ چندصدايی به معنای توزيع مساوی صداها در يک
متن است؛ بهگونهای که تیام صداها حق حضور داشته باشند و يکی بتر ديگتری مستلط
نباشد (نامورمطلق .)84-83 :1390 ،از نظر باختین حقیقت مکالیهای ،مستلزم وجتود دو يتا
چند صدای رقیب است که امکا بازی زادانته در «ايتدئولوژی شتاکله»ی نثتر رمتا را
فراهم میکنند؛ پس رما  ،تکگويی را مردود متیشتیارد (مکاريتک .)99 :1383 ،در واقتع
متنی چند وا و گفتگومند است که با شکستن سلسله نظامهای طبقاتی به تیام صداهای
رانداشدا و در حاشیه قرارگرفته ،مجاک حضور دهد؛ نه اينکه بتا رسس قترار گترفتن يتک
صدا به حذف صداهای ديگر بپردازد .باختین رما های چنتد وايتۀ داستايوفستکی را بتا
اصتطالح «دگر وايتی» يتتا «چنتدزبانگی» ( )Heteroglossiaمعرفتی متیکنتد :زبتا هتتای
دگر وايی هیانند يینههايی هستند که روبهروی يکديگر قرار دارنتد؛ بتهطتوری کته هتر
ينه ،میکن است در خودش بخش کوچکی از جها را منعکس کند و اين وضتعیت ،متا
را وامیدارد تا پات جوانب منعکسکنندا در ها را حدس بزنیم (انصاری.)272 :1384 ،
برای باختین ،حقیقتت بتا گفتگتو بوجتود متی يتد؛ در چندصتدايی داستايوفستکی،
گفتگومندی هدفی اساسی برای بیا حقیقت استت؛ حقیقتت واقعتی کته واقعیتت را بتا
تناقضات وتفاوتهای فکری و اقتصادی و طبقاتی بازگو میکند (تالوی.)57 :2000 ،
به اعتقاد باختین ،رما متاکل از اليههای چندگانۀ گفتیا است که به شتیواهتای
گوناگو در کنار هم قرار میگیرند؛ برخی به نحوی هیاهنگ و برختی ديگتر بته شتکلی
متقابل .رما گفتیا تکگويانه و مرانۀ ساير انواع زبا را که زبا و ارزشهای محتوری
و رسیی را به سخرا میگیرند يا بر هم میزنند ،به چالش میکاد .اين قابلیت رمتا بتا
مفهوم مورد نظر باختین از «کارناوالی» مرتبط است که به موجب  ،ادبیتات متیتوانتد
گفتیا ها ی خارج از زبا مستلط را بته کتار گیترد تتا ستاختار سلستلهمراتبتی و هیتۀ
را تعلیق کند (وبستر،
شکلهای هراس ،تکريم ،پرهیزکاری و ضوابط اخالقی مربوط به
.)70-69 :1382

 .2-2گفتگومندی در شعر و ادبیات

میخائیل باختین شکارا منطق گفتگتويی ختود را در ژانتر ادبتی خاصتی هیاننتد رمتا
جستجو میکند (انصاری .)268 :1384 ،او در مقالتۀ «گفتتار در رمتا » ،نثتر و شتعر را در
تقابل با يکديگر قرار میدهد .به نظر وی نثر ،طبیعتتی بینتامتنی دارد و شتعر از چنتین
خصلتی محروم است .شاعر در مونولوگ و تکگويی با خود مستغرق است .گفتار در شعر
به خود شاعر تعلق دارد .از نظر باختین پیچیدگی شعری ،در میانۀ سخن و جها موجود
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قترار متیگیترد؛ از ايتنرو،
واقع می شود ،ولی پیچیدگی نثر بین سخن و اداکنندگا
تعريف باختین از رما عبارت است از «تکثّر سبکهتا در پتمواک متقابتل» يتا «کالمتی
هیوارا در حاک گفتگو» .به نظر او رما و بهطورکلی زبا رمتا گترا متاهیتی مجادلتهای
دارد (نولز .)5 :1391 ،ماخصۀ نوع ادبی رما نه تصوير انستا  ،بلکته تصتوير زبتا استت.
رما نوعی است که بهتر از هر نوع ديگتری چنتدنوايی را بیتا متیکنتد و انستانی کته
متجلی میسازد ،موجود گفتگوهاست؛ موجتودی نتاهیگو و در حتاک شتد و ناکامتل
(هارلند.)286 :1381 ،
گرچه باختین در ابتدا گفتگوگرايی را مختص گونۀ رما اعتالم کترد و در بوطیقتای
داستايوفسکی ،خود ،اين نويسندا را مبتدع رمتا چندصتدايی دانستت ،در نوشتتههتای
پسینش به اصالح اين نظر پرداخت و در تعريف گفتیا رما گرا ،گونههای ديگر ادبی را
نیز لحاظ کرد؛ از اينرو ،مباحث باختینی مانند چندصدايی ،کارناواکگرايی و ديگرزبتانی،
امروزا برای خوانش انواع گوناگو متن از شعر و درام تا فیلم به کار گرفته میشود (نتولز،
.)4 :1391

اسکین در مقالهای با عنوا «باختین در شعر» به استدالک مفصلی میپردازد که طی
رابت میکند شعر نیز ويمگیهای چندصدايی را به ذات داراست .وی میگويد اگر هتر
کلیه در ديالوگ زادا شدا باشد؛ يعنی اگر هر کلیه بهطور طبیعی ديالوگی باشد ،چگونه
میتواند پاراگفتاری وجود داشته باشد کته ديتالوگ نباشتد؟ هیرشتکا نیتز متیگويتد:
« تاجايی که بنا بر نظر باختین هر گفتیانی ديالوگی است ،شعر هم بايد ديتالوگی باشتد.
شعر فقط تظاهر میکند که ديالوگی نیست .وی تأکید میکند ديالوگیبود نهتنها بترای
شعر میکن است ،بلکه در واقع شعر را میسازد» (اسکین و هیرشتکا بته نقتل از ابوالحستنی
چییه)7 :1394 ،؛ از ايتنرو ،دگرمفهتومی (زبتا هتای اجتیتاعی – ايتدئولوژيک ديگتر) در وهلتۀ
نخست ،میتواند از طريق گفتار شخصیتها به گونههتای شتاعرانۀ نتاب راا يابتد؛ امتا در
چنین بافتی ،دگرمفهومی مقولهای عینی است؛ دگرمفهومی ،حالت به تصوير کایداشدۀ
شخصیتهاست ،نه يکی از جنبههتای کلیته کته ارائتۀ تصتوير هنتری را بتر عهتدا دارد
(باختین.)377 :1387 ،
 .3تحلیل گفتگومندی در شعر درویش
تیام اشعار محیود درويش به يک موضوع اساسی واحد مربوط میشود که هیا وطن و
زادی فلسطین است (جحا .)474 :1999 ،محیود درويش به سبب سرايش اشعار پايتداری
خود ،جوايز مختلفتی دريافتت کترد؛ از جیلته «لوتتوس» (1969م)« ،دريتای مديترانته»
(1980م) « ،زرا انقالب فلسطینی» (1981م)« ،ناا شعری اروپا» (1981م)« ،ابتن ستینا»
(1982م)« ،صلح لنین» (1983م)« ،بنیاد پرنس کالروس» (2004م) (عبدالهادی.)2 :2009 ،
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نچه در اين مقاله بهعنوا مادۀ تحقیق انتختاب شتدا استت ،شتعر «جُنتدیٌ يححلمت ُ
م
بِالزَنابِقِ البحیضاءِ» خواهد بود که با توجه به دو ويمگتی «برختورداری از عنصتر گفتگتو» و
«برخورداری از ساختاری طوالنی و روايتیند» از بین کلیۀ مجلتدات
محیود درويش ارر علی موال انتخاب شدا است که در ضین تحقیقی گسترداتر با تعداد
اشعار بیاتری از اين شاعر و ديگر شعرای برجستته مقاومتت قترار دارد  .افتزو بتر ،
گفتگوی موجود در اين شعر بین شخصیت اصلی شاعر و يک نیروی نظامی اسرائیلی بته
تقابلی از صدای ظالم و مظلوم بدک شدا و بیاتر از موارد ديگر ،از دو بعد گفتگومنتدی و
نیود ادبیات پايداری قابل تحلیل است.
 .1-3معرفی قصیدۀ
شعر جُندیٌ یَحلُمُ بِالزَنابِقِ البَیضاءِ از يک سرباز اسرائیلی صحبت میکنتد کته ماننتد هیتۀ
انسا های ديگر در جستجوی يک زندگی عادی و بدو جنگ است؛ درحالیکه در ستايۀ
خواستار صلح و امنیت خود و ملّتش است و از پیامدهای جنگ اعالم انزجار میکنتد.
در واقع اين قصیدا تحت تأریر جنگ « »1967بین کاورهای عربتی و استرائیل سترودا
شدا است و پنج صفحه از قصايد ديوا ختر اللّیتل (1967م) را بته ختود اختصتاص دادا
است و نام برگرفته از بخشهای غازين است:

(درويش.)2005:203 ،
 .2-3طرفهای گفتگو
 .1-2-3خود شاعر

خود شاعر هیا انسا فلسطینی است که استرائیلیا  ،سترزمین او را بته غتارت بتردا و
اشغاک کردااند و موجب وارگی او و بسیاری از هموطنانش شدااند؛ بتا ايتنحتاک ،نچته
برای او اهیّیّت دارد ،حفظ سرزمین نیاکانش از يتو استارت بیگانگتا استت؛ بنتابراين،
شاعر گفتگوی خود را با سرباز اسرائیلی با سؤالی از او دربارۀ مفهوم «وطن» غاز میکند
و میخواهد عالقه و رابطهاش را نسبت به وطنش يا هیا فلسطین جويا شتود؛ در واقتع
سؤاک او نوعی تحقیر سرباز به شیار می يد:

ادب عربی ،سال  ،13شمارۀ  ،3پاییز 135/ 1400

(درويش)203 :2005 ،

شاعر در سراسر شعر ،گفتگويی از سوی خود واقعیاش و نه خود شاعرش ،پیش روی
سرباز اسرائیلی قرا میدهد .خودی که او در اين شعر ارائه میدهد ،قابل هیتذاتپنتداری
هیۀ فلسطینیانی است که دغدغۀ وطن دارند و از جدا افتادااند.
 .2-2-3سرباز اسرائیلی

در مقابل ،سرباز اسرائیلی (شلوموساند) هم تجربهای ماابه تجربۀ شاعر را دارد؛ به اين معنا
که او نیز از زادگاهش دور است و در غربت به سر میبرد؛ چو از سرزمینهتای ديگتری
به فلسطین اشغالی وردا شتدا استت .در واقتع او ابتزاری استت در دستت صهیونیستم؛
فلسطین برای او سرزمینی تصنعی است که صهیونیسم برای او ساخته است؛ از اينرو ،او
هر نوع عالقهای را به اين سرزمین ساختگی نفی میکند؛ به هیتین دلیتل او از جنتگ و
خو ريزی بیزار است و خواستار برقراری رامتش در سترزمین استت .تقابتل شتاعر و
سرباز اسرائیلی بیزار از جنگ ،بیانگر اندياۀا نهفته در متن شعر يا هیا نفرت ملتتهتا
از جنگ است و نکه اين دو را در برابر هم قترار دادا استت ،سیاستتهتای استتعیاری و
امپريالیسی غرب و فرصتطلبی اسرائیلیها از فضای سیاسی جها بعد از جنگ جهتانی
است.
زمانی که خطاب شعری درويش بر يگانگی «من» بتا «زمتین» تأکیتد متیکنتد .در
مقابل شاعر سعی دارد جدايی بین وطن و ديگری را وسیعتر جلوا دهد و هر پیوندی که
ها را به هم ربط میدهد ،قطع کند و وجودش را در کتیا نیايد .شاعر در اين راا
به شکلهای مختلف عیل کردا است؛ يکتی از ايتن رااهتا اعتتراف گترفتن او از ديگتری
است .شاعر هر نچه که بايد يک فلسطینی وطندوست بگويد ،در قالبی معکوس از زبتا
سرباز اسرائیلی بیا میکند:

(هیا )204 :

در اينجا سرباز موضعی منفی نسبت به وطن گرفته است؛ چراکه او دور از وطتن و در
اختالف با زندگی میکند و ارتباط بین دو بر پايۀ دشینی و قدرت است کته ايتن
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ارتباط با جدايی ها از يکديگر بیاتتر متیشتود و عالقتۀ او بته سترزمینش بر متدا از
وجودش نیست ،بلکه از بیرو بر وی تحییلشدا است« ،قَد عحلَّیونی سَ سمحِب حُبُها»
و عالقۀ حقیقی بین ها از بین رفته است (سبوحییدا.)72 ،2000 ،
 .3-3تحلیل گفتگوها

در ايتتن قصتتیدا متتا بتتا دو شخصتتیت حقیقتتی ،از يتتک طتترف «شتتاعر» و در مقابتتل،
«شلوموساند» ،سرباز اسرائیلی ،روبه رو هستیم که از جنگ با عربهتا بازگاتته و شتاهد
لحظه بهلحظۀ اوضاع جنگ بودا است؛ شاعر ،محیود درويتش ،نیتز در فلستطین بتودا و
بارها ظلمها و جنايت های اسرائیلی را از نزديک ديدا و لیس کردا است؛ بنابراين ،جنگ
بیاترين حجم گفتگوها را به خود اختصاص دادا است؛ بهطوریکه شاعر در خالک چهار
سؤالی که دربارۀ جنگ از سرباز میکند ،در پی است کته بته توصتیف رتار و فجتايع
جنگ بپردازد و بیزاری انسا ها را از جنگ و درگیری بازگو کند ،ضین اينکه گفتگوهای
ديگر ها نیز تأکیدی برای هیین مسئله است:

(درويش)206 :2005 ،
در اين متن «مُعحذِّبا نَفسی» که بین مفعوک اوک (هتاء) و جیلتۀ فعلیته (صِتف لتی قتتیال

واحدا) بهعنوا مفعوکبه دوم به صورت معترضه مدا است ،بیانگر جنبۀ تراژدی و انتدوا
بر مدا از عیق فاجعه و حادره است و هیچنین تأریر حادره بتر جتا هاستت؛ در نتیجته،
سؤاک شاعر فقط نوعی سرزنش و نکوهش برای کسی است که مرتکب اين جترم شتدا و
هیچنین کاف ابعاد غیر انسانی اين جرم است (سبوحییدا )280 :2000 ،اين انبتوا تصتاوير
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حسی ،تصاوير ظتاهریِ «
»« ،
«

»« ،
»« ،

»« ،

»« ،

» ... ،و تصتاوير ستیعی «

» «

»

» شعر او را پوياتر کردا و با تأریری بیاتر در ذهن خواننتدا

جای دادا است؛ و اين تصاوير حسی باعث شدا است که خوانندا همحستی و هیتدردی
بیاتری با شاعر يا سخن او داشته باشد (هیا  224 :و .)280
شاعر با اين توصیفات و ذکر جزئیات کاتههای جنگ در واقع میخواهد تأریر جنتگ
را بیا کند که چگونه چهرۀ انسانی را از دمی میگیترد و او را بته ختو ريتزی تبتديل
میکند که بهجای بادکرد سرزمینش به نابودی میپردازد و به وارگیها و ويرانتی
منجر میشود.
شاعر گفتگوی خود را با سرباز دربارۀ جنگ ادامه میدهد؛ بهطتوریکته ستعی دارد از
چهرۀ غیرانسانی و حیوانی سرباز پردا بردارد ،ولی در مقابل سرباز اذعا میدارد جنگ و
سیاست عواطف و احساسات نییشناسد ،گرچه خود او نیز از جنگ بیزار است؛ امّا جنگ
از او انسانی ساخته تا به نابودی تیام مظاهر هستی ،حتّی انسا بپردازد:

(درويش.)207 :2005 ،
ادبیات يهودی اسرائیلی ،قهرمانش را با برتری نمادی ،دينی و ملیتی از ادبیات عربتی
جدا میکند ،در ادبیات ها ،ادبیات عربی پست و حقیر و ضعیف است و ادبیات يهودی
برتر است .درحالی که شاعرا فلسطینی ديدگاهی مغاير با ها در پیش گرفتند (زيتدا ،
.)196 :2009
درويش از زشتی ای که روح اين سرباز را دربرگرفته ،پردا برمیدارد و هیچنین ناا
میدهد که چگونه روح دشینی بر او چیرا شدا است (النّقاش.)230 :1971 ،
گفتگوها در اين قصیدا میا دو انسانی است که يکی شاعر است که با وجود بیتزاری
از جنگ ،عاق به وطن چنا در وجود او نهادينته شتدا کته تتا زادستازی از دستت
دشین ،حاضر به ترک پیکار نیست؛ از اينرو ،بعد از اينکته رغبتت سترباز را بترای تترک
وطن میبیند ،با سخنی تیسخر میز به انتقاد و تحقیر او میپردازد؛ چراکته شتاعر عاتق
سرباز به سرزمین فلسطین را تصنعی و از روی اجبار میداند:
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(درويش.)208 :2005 ،

.

در مقابل ،سرباز اسرائیلی هدفی ديگر را دنباک میکند؛ در واقع برای سرباز ،وطتن بتا
انسا هايش است که معنا پیتدا متیکنتد؛ زنتدگیای در کیتاک رامتش و صتییییت در
سرزمینی باد .او هیچنین هدف انسا را ايجتاد سترزندگی و حیتاتبخاتی دوبتارا بته
سرزمین و ملّتش میداند ،نه ويرانی ؛ از اينرو ،تیام موضعگیریهای نمادپرستی را رد
میکند و انزجار خود را از جنگ و درگیری اعالم میکند.
شاعر اين سرباز يهودی را بهصورت انسانی عادی مانند انسا هتای ديگتر بته تصتوير
میکاد که رؤياهای طبیعی دارد ،ولتی قربتانیای از قربانیتا نمادپرستتی صهیونیستتی
شدا است که او و ديگر يهوديا را به زشتتی و گنتاهی کاتاندا کته بته قتتل و کاتتار
عربها منجر شدا است .درويش از بُعد انسانیِ سرباز پردا برمیدارد که جنتگ چهترۀ او
را زشت و او را به يک خو ريز تبديل کردا است ،درحالیکته قلتب و رؤياهتايی انستانی
دارد (النّقاش .)230-229 :1971 ،تصويری که اين چند سطر ترستیم متیکنتد ،بتر استاس
تناقض بین دو جايگاا استوارشدا است :جايگاا دوستدار خیر و صلح و رامش؛ و جايگتاا
انسا شروری که دوستدار جنگ است .از اين تنتاقض ،شتاعر قصتد دارد تصتويری ارائته
دهد که هیا تصوير پیروزی خیر بر شر است (سبوحییدا.)222 :2000 ،
 .4-3بعد کارناوالی

عالوا بر گفتگو و صدای شاعر و سرباز که متن را از حاکییت تکصدايی رها کتردا و بته
سیت يک متن گفتگومند سوق دادا است ،ما شاهد صداهای ديگتری نیتز هستتیم کته
رويکرد چند وايی را در متن تقويت کردا استت؛ ويمگتی گفتگومنتدی متتن ،بته شتاعر
مقاومت اجازا دادا است تا در مقام منتقد اجتیاعی علیه تکصدايی حتاکم و ارزشهتا و
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هنجارهای اعتراه کند .در واقع ،واقعیت تلخ پیرامو شاعر ،او را بر داشته تتا در
قالب سخن کارناوالی ،اليههای پنهانی و ناگفتههای سخن خود را بازگو کند؛ بته عبتارت
ديگر ،شعر درويش بته میتدانی تبتديل شتدا استت کته گترواهتای مختلتف سیاستی و
جبهههای مختلف فلسطینی هتر روز در تجیتع متیکننتد و ديتدگاا ختود را فريتاد
میزنند.
درويش با بیا نگرشهای مخالف دو شخصیت دربارۀ موضوعی واحد ،در واقع تغییتر
و تعدد در زاويۀ ديد را در روايت به تصوير میکاد؛ اينکه چگونه شخصیتهتای موجتود
که هیگی مخلوق صاحب اررند ،اين قدرت را بیابند که ديدی متفاوت از رخداد يا قضتیۀ
اصلی ،يعنی اشغاک فلسطین ارائه دهند و خوانندا گويی اين تغییر زاويۀ ديد را در انتقاک
از گفتگوی يک شخصیت به شخصیت ديگر احساس میکنتد .گرچته تنهتا حضتور يتک
راوی و سخنگو در شعر احساس میشود ،امّا در حقیقت اين سخنگو بتا ايتدئولوژیهتای
مختلف به گفتگو با مخاطب میپردازد؛ از جیله وقتی شاعر صدای انتدوا متادر سترباز را
روايت میکند؛ يعنی هنگامیکه فرزندش را به منطقتهای در جبهته متیبردنتد .در واقتع
مادر سرباز ،نیاد انستا هتايی استت کته هیچتو طعیتهای در دستت زيتاداخواهتا و
خودخواهیهای سرا صهیونیسم قرارگرفته اند و هر زما که هتا ارادا کننتد ،بايتد از
تیام ماک و رؤياهای های خود دست بکاند؛ درحالیکه تنها خواستتۀ هتا ،زنتدگیای
بدو جنگ و با رامش در کنار خانوادا است:

(درويش.)205 :2005 ،

يا در جای ديگر که سرباز اسرائیلی به تیسخر و انتقتاد از باورهتای غلتط و ستطحی
سرا حکومتی و اسرائیل میپردازد که با اينچنین اعیاک زشتت و فجیتع کته انستانیّت
ها را زير سؤاک بردا است ،خود را قهرما و اسطورا میخوانند:

(هیا )208 :
(از نخستین عاق خود با من سخن گفت /پس
روزنامه)

گاا /از خیابا هايی دور /از قهرمتا شتد در راديتو و

شاعر برای بازگوکرد بیتزاری هتر دو طترف از جنتگ کته در تقابتل بتا يکديگرنتد،
رويکرد دموکراتیک داشته است؛ بهطوریکه او بهعنوا يکی از طرفین گفتگو ،هیچگونته
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جانبداری يا مداخلهای در صدای شخصیتها نکتردا و اجتازا دادا استت هتر دو طترف
گفتگوی زادانۀ ايدئولوژیهای خود را بازگو کنند.
 .5-3ساختار گفتگوها

با عنايت به ديدگاا درويش در تبیین تضاد راء و ديدگااها در فضای شتعری ،او تترجیح
دادا است اين چندصدايی را نه در زبا صتاحب ارتر (ختودش) مطترح کنتد ،بلکته بترای
مقصود خويش زبا شعری را به سیت روايتگری ستوق دادا استت .ايتن ستاختاربندی،
شعر او را عامهپسند و تأریرگذاری را بر طبقات مختلف جامعه گسترداتر کردا استت.
گرچه در چنین گونۀ روايتی هیتۀ عناصتر مهتم روايتت هیچتو پتیرنتگ و صتحنه و
شخصیتپردازی مورد توجه قرار نییگیرد ،اما گفتگو بتهعنتوا يکتی از عناصتر روايتت،
بنای شعرهای او را به سیت روايتهايی گفتگومحور کااندا است .برای هیین است کته
اين اشعار طوالنی ،صحنۀ گفتگوی شخصیتهايی میشوند کته صتدای طبقته يتا جبهتۀ
مختتتص ختتود هستتتند .از لحتتاظ ستتاختار گفتگوهتتا ،جیتتالت پرساتتی و نتتدايی نقتتش
قابلتوجهی را برای ايجاد فضايی گفتگومند ايفا کردااند؛ بهطوریکه گاا اين گتزاراهتای
خطابی در خدمت فضای عاطفی شاعر قرارگرفتهانتد و گتاا جنبته هتای انستا شناستانۀ
رويکردهای شاعر را دارند ،ضین اينکه بیاتر گفتگوها بهصورت مستتقیم و بتا فراختوانی
شخصیّت های تاريخی يا ابداعی صورت گرفته است که در ديگر ويمگیهای زبا شتعری
درويش خودنیايی کردا است.
 .1-5-3روایت غیرمستقیم

گفتگو در اين قصیدا بهصورت غیرمستقیم و توسط راوی نقل میشود؛ يعنی شاعر ختود
را در قالب راوی بین دو طرف گفتگو قرار دادا و بهعنوا دانای کل از نچته بتین دو
میگذرد ،گاا است؛ بنابراين ،در بیا گفتگوی دو ،با استفادا از عناصتر زبتانی ماننتد
«سأک» و «سجاب» به حضور خود در اين بین تأکید دارد:

(همان).
 .2-5-3روابط گفتگو

يکی از مهمترين ويمگیهای شعر درويش« ،تحدّی» است که در بیاتر رتار او و در سته
بعد اصلی ديدا میشود :بعد فردی و قهرمانی ،بعد قومی ،و بعد تاريخی -انستانی .منظتور
از بعد فردی و قهرمتانی ،چیتزی استت کته شتاعر از رهگتذر تصتوير ،قهرمتانیهتا و
فداکاریها را درنبرد با بیداد عرضه میدارد ،و او خود با تأکیتدی کته بتر نقتش شتعر در
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مبارزا دارد ،به نوعی ديگر هیین مسئله را تعقیب میکند .در بعد قومی افتخار شاعر بته
ملیت عربی و سرزمینش جلواگر میشود و بعد سوم ،نجاست که جوهر فرهنگ انستانی
را مبارزا با ظلم و زيبايیبخاید به زندگی انسا میداند؛ ولتی نچته بیاتتر در مرکتز
هنر او قرار دارد ،مسئلۀ قومی اوست؛ اگرچه ماکل ملتی ختويش را حلقتهای از زنجیترۀ
ماکالت هیۀ اقوام جها میداند (شفیعی کدکنی.)255-254 :1380 ،
عالوا براينکه جیالت پرسای بین شاعر و سرباز زمینۀ تداوم گفتگتو را در شتعر بته
وجود وردا است ،نچه بیاتر اهیّیّت دارد ،افعاک «ستأک» و «سجتاب» استت کته در دو
طرف گفتگو بهکاررفته است؛ و اين حکايت از دارد که هر دو طرف ،جايگتاهی ختاص
دارند .تکرار پیاپی اين دو عبارت (سأک و سجاب) به نظر میرستد فضتای شتعری را از يتک
گفتگوی همطراز به سیت نوعی بازجويی عیومی کااندا است؛ يعنی خود شاعر در مقام
يک فلسطینی ،تیام پرسشهای بیجواب ملت خود را متوجه سربازی میکند کته نیتاد
اشغالگری صهیونیسم است؛ اما اين رابطۀ پرسش و پاسخ با توجه بته زادی و استتقاللی
که شاعر به شخصیتهای خود دادا است ،بیاتر بیانگر چندصدايی است تا تکصدايی.

 .4نتیجه
نظريه گفتگومندی باختین و تبیین چندصدايی در رار ادبی در اشتعار محیتود درويتش
نیز قابل تطبیق و تحلیل است و اين امر در عنصر گفتگو در بین شخصیتهتای موجتود
در اشعار وی نیود بارزی يافته است .درويش بترای بیتا ديتدگاا ختود دربتارۀ غصتب و
غارت و وارگیها و ويرانی های سرزمینش ،در کنار ديگر مؤلفههای زبا شتعری ،دستت
به خلق شخصیّتهای مختلفتی زدا استت و هتر صتدايی راوی بختشهتايی از دردهتا و
رنجهای ملّت وارۀ فلسطین و حقايق تلخ پیرامو شاعر است.
نکتۀ حائز اهییت در چنین تصوير شعری ،پرهیز شاعر از تکصدايی شخصتیتهتای
موجود در اشعار خود است .شاعر تالش کردا است نگرشهای نمادپرستانه و سلطهطلبانه
و اعتقادات تحريفشدۀ قوم يهود را در کتابهای تورات و تلیود و حتی عدم تعلق برخی
شهرکناینا به سرزمین جديد غصبشدا را در قالب شخصیتهای اسرائیلی هیچتو
سرباز جنايکار اسرائیلی نیايا سازد؛ لذا شعر درويش ساحت بیا صداهای متضاد استت
که شاعر در مقام راوی در جهت تبیین مظلومیت فلسطین به کار گرفته است.
گفتگومندی در شعر درويش با بروز در عنصر گفتگو ،شعر او را از گونهای شعر کوتتاا
احساسگونه به سیت روايتگریِ شاعرانۀ رئالیستی سوق دادا است و لذا شتعرهای او بته
داستا های کوتاا با شخصیتها و کنشهای محدود شباهت دارد که تکیه بر گفتگوهای
شتتاعرانۀ بنیتتاد ،را از متتتو روايتتی رئالیستتی متیتتايز کتتردا استتت؛ و برختتورداری از
تکنیکهای جديد زبا شعری ،هیچو فراخوانی شخصیتهای تتاريخی ،تکنیتک نقتاب
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(قناع) ،توسل به اساطیر و بینامتنیتهای متعدد ،شعر او را به عرصتۀ تبلتور گفتگومنتدی
هدفدار در تبیین رما های ملت فلسطین سوق دادا است.
پینوشت
 .1زنبقهای سپید را به خواب میبیند /و شاخهای زيتونی را /و شاخسار پر برگش در شبانگاها  /به
من گفت ،در رؤيا پرنداای میبیند /و شکوفۀ لییو را /رؤيايش فلسفهبافی نییکند و هیه چیز را فقط
گونه میفهید /که او احساس میکند  ...و میبويد.
 .2از او دربارۀ سرزمین پرسیدم؟ /گفت نییشناسیش /را پوست و خو خود احساس نییکنم/
گونه که در اشعار گفته میشود.
 .3هیۀ نچه مرا به سرزمین پیوند میدهد /فقط مقالهای تاین يا خطابهای  /يادم دادااند تا دوستش
بدارم /اما را هنوز در قلبم احساس نکرداام /و سبزا و رياهها و شاخههايش را نبويیداام.

 .4از او ،دک زردا و رنجور ،پرسیدم /يکی از کاتگا را توصیف کن /جابهجا شد ،با روزنامۀ
لوله شدا بازی کرد /انگار که واز بخواند ،گفت /:چونا خییهای بود که بر ريگها بیفتد /و اخترا
درهم شکسته را در غوش کاد /بر باالی پیاانی بلندش تاجی از خو بود /و سینهاش بدو هیچ
مدالی /چو او از کسانی بود که جنگ را بلد نبودند /به نظر می مد کااورز يا کارگر و يا فروشنداای
دوراگرد باشد /چونا خییهای بر ريگها فروافتاد و مرد /و بازوانش  /هیچو دو جويبار خاک کایدا
شدا بود /وقتی برای فهیید نامش /جیبهايش را گاتم ،دو عکس يافتم /يکی هیسرش /و ديگری
کودکش بود.
 .5از او پرسیدم غیگین شدی؟ /سؤالم را قطع کرد و پاسخم داد :دوست من محیود /غم پرنداای است
سپید /که به میدا جنگ نزديک نییگردد /سربازا اگر غیگین شوند ،مرتکب گناا شدااند /من نجا
ابزاری جنگی بودم که تش و مرگ میباريد /و سیا را به پرنداای سیاا میگردانید.
 .6و گاا که چهارمین جامش را پر کردم /مزاحکنا گفتم  ...میروی؟ پس وطن چه میشود /گفت:
رها کن /من زنبقهای سپید را در رؤيا میبینم /در خیابانی پر از صدای پرندگا و خانهای روشن /من
قلبی پاک میخواهم نه خااب پر يک تفنگ را /روزی فتابی میخواهم ،نه لحظۀ پیروزی را /لحظات
جنو میز فاشیستی/کودکی متبسم میخواهم که بر روز لبخند زند /نه تکهای از تجهیزات جنگی /مدم
طلوع خورشیدها را زندگی کنم /نه غروباا را.
 .7از لحظۀ بدرود با من سخن گفت /و اينکه چگونه مادرش /خاموش میگريست /هنگامی که او را به
سیتی در جبهه میراندند.
 .8و هنگامی که سرفۀ خويش را در دستیاک پنها میکرد /از او پرسیدم هیديگر را مالقات خواهیم
کرد /گفت در شهری دور.

منابع
ابوالحسنی چییه ،زهرا (« ،) 1394حافظ و خود ديگتر؛ بررستی زبتا شتناختی چندصتدايی در تخلتص
غزکهای حافظ» ،جستارهای زبانی ،ش  ،5صص.25-1
احیدی ،بابک ( ،)1380ساختار و هرمنوتیک مدر  ،تهرا  ،گام نو.
لن ،گراهام ( ،)1392بینامتنیت ،ترجیۀ پیام يزدانجو ،تهرا  ،نار مرکز.
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نسته ،رضا و هیکارا (« ،)1398
» ،ادب عربی ،دورۀ  ،11ش  ،1صص .70-49
انصاری ،منصور ( ،)1384دموکراسی گفتگويی ،تهرا  ،نار مرکز.
ايگلتو  ،تری ( ،)1380پیش در مدی بر نظريۀ ادبی ،ترجیۀ عباس مخبر ،تهرا  ،نار مرکز.
باختین ،میخائیل ( ،)1387تخیل مکالیهای جستارهايی دربارۀ رما  ،ترجیۀ رؤيا پور ذر ،تهرا  ،نارنی.
بلخاری ،حسن (« ،)1390چندصدايی فرهنگی در فیلم بودای کوچتک ،بتا تکیته بتر ناتانه ،مضتیو و
موسیقی» ،مجیوعه مقاالت گفتگومندی در ادبیات و هنر ،به کوشتش بهیتن نتامورمطلق و منیتما
کنگرانی ،تهرا  ،سخن.367-355 ،

تودوروف ،تزوتا ( ،)1377منطق گفتگويی میخائیل باختین ،ترجیۀ داريوش کريیی ،تهرا  ،مرکز.

رامیننیا ،مريم ( ،) 1390بررسی و تحلیل چند وايی در مثنوی مولوی ،رستالۀ دکتتری زبتا و ادبیتات
فارسی ،به راهنیايی حسینعلی قبادی ،داناگاا تربیت مدرس.
سلد  ،راما و پیتر ويدسو ( ،)1377راهنیای نظريۀ ادبی معاصر ،ترجیۀ عباس مخبر ،تهرا  ،طرح نو.
شفیعی کدکنی ،محیدرضا ( ،) 1380شعر معاصر عرب ،تهرا  ،انتاارات سخن.

عظیییراد ،زهرا (« ،)1391بررسی شخصیتپردازی بر مبنای گفتگو و منطق مکالیه از ديدگاا باختین
در رما جای خالی سلوچ نوشتۀ محیود دولت بادی» ،پايتا نامتۀ کارشناستیارشتد ،بتا راهنیتايی
ذوالفقار عالمی مهیاندوستی ،داناگاا الزهراء.
غالمحسینزادا ،غريبرضتا (« ،)1386حتافظ و منطتق مکالیتۀ رويکتردی بتاختینی بته اشتعار حتافظ
شیرازی» ،پموهش زبا های خارجی ،ش  ،39صص .110-95
نامورمطلق ،بهین ( ،)1390در مدی بر بینامتنیت ،نظريهها و راهبردها ،تهرا  ،سخن.
نولز ،رونلد ( ،)1391شکسپیر و کارناواک پس از باختین ،ترجیۀ رؤيا پور ذر ،تهرا  ،هرمس.
وبستر ،راجر ( ،)1382پیش در مدی بر مطالعۀ نظريۀ ادبی ،ترجیۀ الهه دهنوی ،تهرا  ،روزنگار.
هارلند ،ريچارد ( ،)1381در مدی تاريخی بر نظريۀ ادبیات از افالتو تا بارت ،ترجیتۀ شتاپور جتورکش،
تهرا  ،چایه.
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