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Abstract 
Hegel, a German philosopher, and Bakhtin, a Russian literary critic, are the two 
thinkers who have placed the novel within the framework of their 
contemplation and have focused on the element of self-consciousness in the 
novel. In Hegel’s philosophy, in the course of the Spirit’s development towards 
freedom, the novel is the highest manifestation of the Spirit in artistic form, 
where the Spirit reaches one of the highest levels of self-consciousness. 
Moreover, due to its origins in the romantic era of art, the novel has heroes 
with self-consciousness. Bakhtin views self-consciousness in the novel from 
two perspectives: one is where he introduces the novel as a kind of self-
conscious genre, and the other one is where he speaks about the self-
consciousness of the novel’s hero. When Bakhtin introduces Dostoevsky as the 
creator of the polyphonic novel, he says it is the hero’s self-consciousness that 
gives Dostoevsky’s novels the quality of polyphony.  Yet, the talk of self-

consciousness in the novel intertwines with the talk of homelessness in both 
thinkers’ discussions. In this paper, we have tried to show the position of each 
of the two thinkers with regard to this subject, their similarities and 

differences, and the dialogue between them.  
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Extended Abstract 
1. Introduction 
Bakhtin is mostly regarded as a critic of Hegel. However, he believes that a text 
is not a separate, detached phenomenon but it rather develops through 
dialogues and interactions with other texts. The same principle is true about 
Bakhtin’s writings as well. Thus, according to Bakhtin himself, it is not 
surprising if we try to uncover his hidden dialogues with Hegel. For this 
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purpose, the concept of self-consciousness, which has been examined by both 
thinkers, will be studied here in order to understand the ideas they have in 
common in this regard. 
 
2. Theoretical Framework 
Hegel and Bakhtin attached great importance to self-consciousness in the 
novel. According to Hegel, the spirit can overcome its self-alienation and 
achieve a degree of freedom through self-consciousness. He believes that in 
Romantic art, with the novel being one of its types, the protagonist is self-
conscious. Bakhtin’s theory of the novel, which is a response to Lukács’s The 
Theory of the Novel, tries to highlight the points where he distinguishes himself 
from Hegel. Lukács, as a commentator of Hegel’s ideas about the novel, 
accepts that the novel has replaced the epic in modern times and adds that it 
is the story of man’s homelessness. Bakhtin holds that the novel is the 
outcome of man’s homelessness. While Lukács finds the novel to be the story 
of man’s transcendental homelessness, Bakhtin regards it as the linguistic 
homelessness of human beings. He is different from Hegel and Lukács in that 
he welcomes this homelessness and does not, unlike Hegel, try to overcome it. 
 
3. Methodology 
The present article has adopted the library-based research method to study 
self-consciousness in the novel.  
 
4. Discussion and Analysis 
Both Hegel and Bakhtin have discussed self-consciousness in the novel; 
however, whereas Hegel bases his discussion on dialectics, Bakhtin’s discussion 
revolves around dialogue. To Hegel, the novel is the art of struggle and 
hostility, which should be directed toward peace and unity, but Bakhtin 
welcomes plurality and polyphony. To Hegel and Lukács the novel is associated 
with self-alienation and homeless, but to Bakhtin it is the source of creativity 
and freedom. Hegel finds self-consciousness an attempt to overcome self-
alienation and homelessness, but self-consciousness in Bakhtin is the result of 
mans’ homelessness as without it freedom and consequently polyphony 
cannot be achieved.  
 
5. Conclusion 
A study of ideas of Hegel and Bakhtin concerning the two concepts of self-
consciousness and homelessness in novels reveals that the two thinkers share 
some ideas in this regard, resulting from a kind of dialogue between them. The 
differences in their ideas are due to a difference in the bases of their thoughts. 
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 نیباخت و هگل یآرا یبررس ؛رمان در یخودآگاه

 

  1 سیرتمریم سادات حسینی
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 چکیده
جمله متفکرانی هستند که رماا  را از پرداز و منتقد ادبی روسی، نظریهنیباخت، فیلسوف آلمانی و هگل

در اند. داشاتهتوجاه  «ر رماا د یخودآگااه» هبه مؤلفاهر دو  و اندداده قرار خود یفلسف تأمل موضوع

اسات   یروح در فرم هنار یاتتجل نیباالتراز رما   ،یتکامل روح به سمت آزاد ریدر سهگل و  هفلسف

 هضمن اینکه رما  به واساط. رسدیدر قالب هنر م یح خودآگاهوسط نیباالتریکی از که روح به  ییجا

 در یخودآگااه از موضا  دو در هم نیباختظهور در دورا  رمانتیک هنر، واجد قهرما  خودآگاه است. 

 از کاه است یوقت گرید یجاو  کندیم یمعرف خودآگاه ایگونه را رما  که ییآنجا یکی گوید:می رما 

 یمعرفا چندصادا رماا  خاال  را یفسکیداستا یوقت نیباخت. دیگویم سخن رما  قهرما  یِخودآگاه

 ییچندصادا خصالت یفساکیداستا یهاارما  به که است قهرما  یخودآگاه نیا دیگویم کند،یم

هام گاره  یخانمانیب ازبه بحث  متفکردر هر دو  ،در رما  یحال بحث از خودآگاهنیعدر .دبخشیم

 . خوردیم

 چاه موضاوع نیا به نسبت متفکر دو از کی هر موض  میده نشا  میکرد تالش مقاله نیا در ما

عناوا  فیلساوف و هاا یکای باهوگویی میا  آنگفت و چه با هم دارند یچه شباهت و چه تفاوت ،بوده

 .استپرداز ادبی شکل گرفتهعنوا  نظریهدیگری به
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 مقدمه -1

 وگوگفت در نیباخت و هگل -1-1

شود کاارش را از شناخته میپرداز و منتقد ادبی عنوا  یک نظریهباختین که امروزه بیشتر به

آلمانی آغاز کرد و هگل ازجمله فیلسوفانی است کاه باا واساطه و  هفلسف فلسفه و از اتفاق با

کناد، واسطه بر او تأثیر گذاشت. خود باختین در موارد نادری که به نام هگال اشااره میبی 

وگو را اساا  فاتعنوا  اندیشمندی که دیاالو  و گنسبت به او موضعی انتقادی دارد. او به

است، به دیالکتیک هگل بدگما  است و از آ  تحات عناوا  و نظریات خود قرار داده اندیشه

در نظار او  پدیدارشناسی .(Bakhtin, 1986: 162) کندیاد می« منط  دیالکتیکی مونولوگی»

  بارز یک گفتار مونولوگی است. اماا باه تعبیار یکای از مفسارا همقابل دیالو  و نمون هنقط

توا  منکر لذا نمی ،(1: 1۹۳۱)شرمن، نوعی خودش هگلی است ای بههگل هر متفکر ضدهگلی

وگوی میا  این دو متفکر شد. به نظر باختین هر گفتاری پاسخ باه گفتااری اسات کاه گفت

آغاز کالم، در قرائات دینای تنهاا آنجاایی کاه آدمِ  هاست. تنها در نقطپیش از آ  بیا  شده

نخستین بار لب به سخن گشود و چیزها را نامید، کالم او در مقام پاساخ کتاب مقد  برای 

ای جداافتاده و تاک و تنهاا نیسات. نبود، بلکه آغاز کالم بود. به نظر باختین یک متن پدیده

گیرند، طوری که هر گفتاری به دیگر وگوی با هم شکل میها در نسبت با هم و در گفتمتن

این اصل در مورد متو  خود بااختین  (.۹1: 1۹۳2)آلن، م نظر دارد ها هبینیها و جها دیدگاه

جاایی نیسات اگار تاالش کنایم هم صادق است. پس بنا به بااور خاود بااختین انتظاار بی

 وگو از اختالف نظر آغاز شود. وگوی پنها  او با هگل را آشکار کنیم  هر چند این گفتگفت

 

 تحقیق هپیشین -1-2

تطبیقی و  هها و نظریات باختین مطالعخواهند روی اندیشهرا  میآنجا که محققا  و مفس

روند و از کنار ای داشته باشند، عمدتاً به سراغ کانت، بارت، بنیامین، ریکور و دیگرا  میمقایسه

ای مختصر داشته باشند. دلیل این اتفاق این است کنند  مگر اینکه اشارههگل عبور می هفلسف

ها هر نوع همانندی و شباهت است و لذا تا سالاحت منتقد هگل بودهکه خود باختین به صر

همه این اواخر برخی مفسرا  با اینبااست. شدهفرض نفی میها به صورت پیشآن همیا  اندیش

اند اختالفات ظاهری دو اند و تالش کردههگل و باختین رفته هرویکرد دیگری به سراغ مقایس

این دو متفکر بگردند. از  هپس این اختالفات دنبال محل تالقی اندیش متفکر را کنار بگذارند و در
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اشاره کرد که در آ  نویسنده به واکاوی  (Dop, 2001)ای توا  به رسالهاین آثار می هجمل

نظر های باختین را از وجههپردازد و برخی مفاهیم و نظریهباختین می ههای هگلی اندیشریشه

که نویسنده در آ  نسبت میا   (Anley, 2014) ای دیگررساله یا کند.فلسفی بررسی می

کند. یا های آلمانی )کانت و هگل( را بررسی میباختین با ایدئالیست هاعضای حلق هاندیش

 هخاص مقایسطورکه البته بهThe Master and the Slave» (Tihanov, 2000 )» کتاب

هگل و باختین نگاشته شده  هو تطبی  اندیش هایی نیز در مقایسهباختین و لوکاچ است. مقاله

حاضر را از  هایم. اما آنچه مقالها بهره بردهمقاله هم محل رجوع بوده و از آن که بعضاً در همین

خاص روی موضوع رما  صورتسازد این است که این نوشتار بههای پیشین متمایز مینوشته

کند از رهگذر این مفهوم و تالش می استتمرکز کرده« خودآگاهی»ویژه روی مفهوم و به

آرای این دو متفکر را بازخوانی کند  کاری که تا پیش از این به صورت مستقل در مقاله، 

 است. رساله یا کتابی )اعم از فارسی و التین( صورت نگرفته

 
 خودآگاهی روح در رمان -2

ها توا  میا  تلقی آنو میاند اشتهخودآگاهی در رما  توجه د ههگل و باختین هر دو به مؤلف

کنند. باا توجاه وگوی میا  این دو متفکر حکایت میمشترکاتی یافت  مشترکاتی که از گفت

کنیم. نخسات بهتار اسات به تقدم زمانی هگل بر باختین، بررسی خود را از هگل آغااز مای

 گوید. خود کجا و به چه مناسبت از رما  می هببینیم هگل در نظام اندیش

 هشااد آ  اساات. برخاای مطلاا  را اندیشااگاال بحااث از مطلاا  و چگااونگی برو ه هفلسااف

نهایات. مطلا  تر سخن بگوییم، مطل  روح است و بیدانند. اگر بخواهیم هگلیخوداندیش می

وحدت در عین کثرت است. مطل  تمامیت است. تمامی واقعیت است. ولی نه تمامیتی حای و 

ده. مطل  یاا روح در طاول تااریخ در حاال شاد  شونحاضر بلکه تمامیتی در طول زما  کامل

مطلا  از (. ۱/1۱۱: 1۹12)کاپلستو ، شود است و در جریا  این فرآیند شد ، ملمو  و واقعی می

آید و محصول این از خود بیرو  آمد ، تمامی واقعیت عالم خارج اسات کاه در خود بیرو  می

پدیادارهای متنااهی  قیطر ازو  درهی، یابد. تحق  مطل ِ نامتنامرور تحق  میظرف زما  و به

. از (1۳۳)هماا : کناد است. یعنی مطل  به کمک پدیدارهای متناهی در طول تااریخ تجلای می

 اند.این پدیدارهای متناهی هنر، دین و فلسفه هجمل
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اسات. حرکات  یدر نظار هگال بساز آزاد خیتاارهگل تاریخ جایگاه مهمی دارد.  هدر اندیش

و در قالاب  رودیما شیپا هرچاه روح و شاودیما آغاز یآزاد صفر هنقط از خیروح در تار یتکامل

. (211)هماا :  کنادیحرکت م شتریو ب شتریب یِآزاد سمت به شود،پدیدارهای مختلف متجلی می

 افتادیهنر م ریبه مس شد  و تکامل، بارِمشقت سفر نیدر ا دیگر ریبه تعب ایخود  هسیروح در اود

عناوا  پدیاداری متنااهی، دیگر هنر باهعبارت. بهکندیم یط یگریاز د پس یکیو منازل هنر را 

 سامبولیک، هنار شکل سهسیر تاریخی خود در  در روح شود. در نظر هگلتجلی روح می هواسط

. در میا  این سه گوناه، هنار رمانتیاک (6۹1: 1۹11)استیس،  شودمی متجلی رمانتیک و کالسیک

 هنری تعل  دارد، رما  است. هکه به این دور هنر متأخر است و یکی از هنرهایی

حااال باااالترین سااطآ عاایندرو  یسااطآ آزاد نیروح بااه باااالتر هناار رمانتیااک هدر دور

و  دارند میمستق نسبت هگل هفلسفدر  یو خودآگاه یآزادرسد. میدر قالب هنر  یخودآگاه

دم بهحی که دماند. خودآگاهی هما  آگاهی روح از آزادی خویش است. رودو روی یک سکه

یاافتن از آزادی خاویش، رساد باا آگااهیگام در طول تاریخ باه آزادی بیشاتری میبهو گام

 (.جا)هما  شودخودآگاه می

کناد، هرچناد بااالترین رماا  کساب می های که روح در رما  و به واسطآزادی و خودآگاهی

دم  نیهما در، سافر روح باود یکه اگر کاف ستین یهنوز کافولی  سطآ خودآگاهی در هنر است

رماا   پس. رسد و هنوز ادامه داردآنکه این سفر در این نقطه به پایا  نمی، حالدیرسیم ا یبه پا

بلکه تنها معبری است که روح را بارای ورود  ،ستیاقامتگاه روح ن نیآخرعنوا  هنری رمانتیک به

عناوا  هناری کاه باا کلماه رما  به حالکند. اما بااینز آ  فلسفه آماده میدین و بعد ا هبه عرص

 بخشد. کند، در میا  هنرها، باالترین سطآ خودآگاهی را به روح میظهور می

دارد. اماا  های ادبیاقسام گونه هدربار یمبسوط بحث یشناسییبایز یدرسگفتارها درهگل 

باب رماا   هگل در هتوا  نام آ  را نظریگوید که حتی نمیقدر کم میآ  ،درسیرما  که م به

  جانشاین کندیم یمعرف ییبورژوا دورا  هحماس را آ  رما ، ش ازمختصر شرح در گذاشت. او

 رماا  رونیاازا  نادارد وجاود حماساه تحقا  امکا  ییبورژوا دورا  درعصر قهرمانی.  هحماس

 .(Neubauer, 1996: 533) کندیم یتجل رما  شکل به ریناگز روح و ندینشیم آ  یجابه

از طرفای باه نظار دورا  حماسه باشاد   تواندینم« ییبورژوا دورا »به تعبیر هگل  چرا

قهرماانی هاومری از  هها به دورا  کالسیک هنر تعلا  دارناد و حماساهگل بهترین حماسه

 هنارهای بارز آ  است. از طرف دیگر دورا  بورژوایی دورا  هنار رمانتیاک اسات. در نمونه
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( معناوی هجنبا) ذهنی هجنبغلبه دارد، تأکید روی  لبد مادییا کا صورت بر محتوا رمانتیک

 کاه باساتا کالسیک  هنر در کهاین نتیجه ماند.مغفول می( مادی هجنب) عینی هجنب واست 

 مثال  ندهست کلی و اخالقی اصل یک مظهر هرکدام هاشخصیت ،است عینی هجنب بر تأکید

 خاویش هنمایناد فقاز هاشخصایت رمانتیاک هنر در اما. پرستیمیهن یا خویشاوندی اصل

نتیجااه . درگیااردمی سرچشاامه هاااآن شخصاای هایخصوصاایت از هاااآن عماال و هسااتند

 را خاود شخصای غایاات صرفاً بلکه نیستند کلی غایات دنبال به های هنر رمانتیکشخصیت

 هوسایلباه» کلیات کالسایک هنار دربه تعبیر هگال . (Hegel, 1988: 520) کنندمی دنبال

 پرداختاه و سااخته اساسای حیاات و خاانوادگی تعهدات براسا  و برونی اعمال و قهرمانا 

 کاه اسات اشبااطنی حیاات در واقعای خااص شخص همانا» رمانتیک هنر در اما «شودمی

 هناری ،اسات شاادی و آراماش هنار کالسیک هنر (.Ibid) «کندمی کسب نامتناهی ارزش

 هنار امااشاود. مر  سخن گفته میکه در آ  از آرامش ابدی و بی وجوشجنببی و ساکن

 اغلاب کالسایک هنر در رنج و درد. پردازدمی وجوشجنب و ستیزه به آ  برخالف رمانتیک

و  هساتند ثاانوی امور شوند مطرح هم اگر ،شوندمی گذاشته کنار کلیبه نازیبا امور عنوا به

 ساتیزه در خاود باا حروچو   رمانتیک هنر در اما. پردازدنمی هاآن جزئیات به کالسیک هنر

 عناوا باه رمانتیاک هنر .دارند را خود خاص جایگاه هم زشتی حتی و بدی رنج، درد، است،

 و دریاگمی فاصله بیرونی امور و جسمانیت از دارد، چیرگی صورت بر محتوا آ  در که هنری

 اطنیبا حیاات باه و ذهنیت به توجه بیرو ، از گرفتنفاصله این هنتیج. بردمی پناه درو  به

 .(Ibid: 521)داستانی است  پررنگ شد  شخصیت پرداختن،

از میاا  »های متأخر روایت نیز مؤید نظر هگل هستند. وقتی با ایان پرساش کاه نظریه

ها بارویم، به سراغ ایان نظریاه« اند یک در روایت مقدمشخصیت و سیر وقای ، کدام هدوگان

کناد. ایان در حاالی اسات کاه ماثالً یترازو به سمت شخصیت سنگینی م هبینیم که کفمی

سایر وقاای  را مقادم بار شخصایت  -ی تاریخادب هینظر نینخست عنوا به- قایبوطارسطو در 

معرفای « کاار و کارداری شاگرف و تماام»دانست. او در تعریف تراژدی آ  را تقلیدی از می

اش وجود هکردار هم الزم»هاست و کند. درست است که بار این تقلید بر دوش شخصیتمی

مضامو   هشود هماا  افعاال و افسااندر تراژدی آنچه غایت شمرده می»اما « اشخاص است

چاه از جهاا  کالسایک . هر(121-12۹ :1۹1۱)ارسطو، و غایت در هر امری مقدم است « است

شود. متفکارا  متاأخر تر شویم، تفاوت رأی بیشتر میجلوتر بیاییم و به جها  مدر  نزدیک
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چه که باشد  اعام از تاراژدی، رماا ، هر-هی غالباً بر این باورند که اثر روایی پژوروایت هحوز

. (2۹۲: 1۹۳۱)ابوت، « ماهیت شخصیت را نمایا  کند»باید همچو  پرتره  –نامه و غیرهزندگی

یاک بادو  آ  ناپاذیر اسات و های ها تفکیکدرست است که منطقاً سیر وقای  از شخصیت

اناد. ایان پژوها  متأخر جایگاه خاصای بارای شخصایت قائلتدیگری کامل نیست، اما روای

پژوها  بر شخصیت دارند، در خود آثار هم باه شاکل دیگاری نماود پیادا تأکیدی که روایت

 هدهندتواناد نشاا شاا  هساتند میناام قهرما نای آثاار مادرنی کاه همکند. مثالً فراوامی

، ریاا نیجا، کروزوئاه نساو یراب. (2۹۱)هماا : باشد « اشتیاق انسا  مدر  به فرد و فردیت»
 های آ  هستند.از نمونه ویگور باباو  یبووار مادام

 .اسات «فعاال و خودآگااه فاردِ» محاور طورخااصباه کیهنر رمانت دربه نظر هگل نیز 

نحو خاص، ابزار مناسبی برای پارداختن نحو عام و رما  بهبنابراین در نظر او هنر رمانتیک به

غایاات کلای آ ، آراماش و ساکو  و عینیات و تمامیات آ  نیساتند. به جهاا  کالسایک، 

(Hegel, 1988: 1160 .)  مادر  دیگار دورا  حماساه نیسات و لذا دورا  بورژوایی یا دورا

جهاا ِ منثاور و باورژوایی  هرماا  حماسا»اسات. رو حماسه جای خود را به رما  دادهازاین

کرد  روح ود رسیدند و دیگر توانایی متجلی... هنرها در یونا ِ کالسیک به اوج تعالی خاست

 ستا prosaicانگلیسی  هبرگردا ِ واژ« منثور. »(Neubauer, 1996: 533)« خودکفا را ندارند

شااعرانه اسات.  ییبایآنچه فاقد ز یعنیاست   یآلمان prosaischکلمه خود برگردا   نیکه ا

. خاود واژه رسادیبه نظر نم یکاف یا( ترجمهستیآنچه شعر ن یعنی« )منثور»آ  به  هترجم

 تیااسات کاه قابل یجهاا  جهاان نیااست که ا نیدال بر ا دیآیبا جها  م بیدر ترک یوقت

منثور داده کاه  ییبایرا به ز شیشاعرانه سر آمده و جا ییبایشاعرانه را ندارد. دورا  ز ییبایز

 و حماساه ا یام تقابل اصالً. ستیشاعرانه ن ییبایهنوز ز یاست ول ییبایاز ز یچند صورتهر

 یحماسا جهاا  وحدتِ ییبورژوا هجامع. است منثور جها  و یشعر جها  ا یم تقابل رما 

 زباا  شاکوه مقابال در کاه است یزبان نثر. کندیم شعر نیگزیجا را نثر و شکندیم درهم را

 . (16: 1۹6۳ نده،ی)پو دیگویم «روزمره یزندگ بتیمص و حقارت ابتذال،» از حماسه، یشعر

خاود  رما  هنظریکند. بعد از او لوکاچ در هگل در وصف رما  به همین مختصر اکتفا می

کند. رد و تأثیر هگال دهد و مفاهیم جدیدی را وارد بحث میشرح مختصر هگل را بسز می

لوکاچ را بساز آ   رما  هینظرمالحظه است که برخی مفسرا  به قدری قابل رما  هینظردر 

است. خاود او بیا  کرده یشناسییبایز یگفتارهادر اختصار در ل بهدانند که هگچیزی می
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گیری نوشت، به سهم هگل در شکل رما  هینظربر  1۳62ای که بعدها در سال هم در مقدمه

خواناد و گرا میرا هگال رما  هینظراین اثر اشاره کرد. او در این مقدمه لوکاچِ جوا  و مؤلف 

رو ازایان (.21۱: 1۹۳2)لوکااچ، داند کننده میخود را تعیینتأثیر هگل در بخش نخست کتاب 

 رویم.برای تنقیآ بیشتر آرای هگل به سراغ لوکاچ می

 

 خانمانیبی -9

را  یگارید مفهاومدورا  مدر  اسات،  هپذیرد رما  حماسکه از هگل میحال نیعدر لوکاچ

بشر است.  یخانمانیشرح ب،  رماگوید. به نظر او خانمانی می. او از بیکندیم بحث وارد هم

باستا  تعل  دارد، شارح باود  در خاناه اسات.  ونا ی ییحماسه که به دورا  طالدر مقابلْ 

ایان جهاا   هکه واگویادر حماسه  .تیجها  وحدت و تماماست   ی بستهجهانجها  یونانی 

تر، فلسافی تار ونحاو کلیبه»افراد در این جها  . ستین یاو جها  فاصله قهرما  نیباست، 

در  یحت. (Neubauer, 1996: 533)« اندالگویی خود مرتبزکهن هتر به خانتر و دقی نزدیک

اسات و حماساه شارح  زما ی. جها  حماسه جها  بکندینم جادیحماسه زما  هم فاصله ا

زمانی پیش از لوکاچ، گوته و شیلر به این بیاست.  تیوحدت و تمام ،یزمانیب نیا هواسطیب

از  شااعر حماساه»گویاد ها میبودند. لوکاچ هم به تبعیت از آن ر جها  حماسه اشاره کردهد

 «هایش نداردسرا هی  نسبتی با رخدادهای ماقبلِ ترانهگوید. حماسهچیزی تماماً گذشته می

(Ibid). زمانی در حماسه باه ایان معناا نیسات کاه گاذرا  زماا  در حماساه اتفااق این بی

ای را از پاس شاوند و حادثاههای حماساه هام پیار مینیسات  شخصایتافتد. چناین نمی

زما  خودش نظری به آنچاه کنند اما جها  حماسی در سعادت بیای دیگر تجربه میحادثه

قبل از آ  اتفاق افتاده و آنچه بعد از آ  اتفاق خواهد افتااد، نادارد. در مقابالْ رماا ْ زماانی 

سازد. ما در رما  دلتنگای بارای آینده را می-حال-تهکه ظهور کرد دقیقاً گذشاست و همین

بینیم. حماسه چو  در خانه است دلیلی ندارد که غام گذشاته گذشته و امید به آینده را می

را بخورد. هرچه هست همین است که قهرما  هم بخشی از آ  است. جها  حماسه بساته و 

شاود کاه دیگار ای میخاناهامن است. این رما  است که به محض ظهور یاادآور گذشاته و 

خانماانی اساتعالیی را آشاکار باودنش بیبا خصالت زماانی»وجود ندارد. این رما  است که 

لوکاچ هم مثل هگل بر این باور است که جها  امان یوناانی و جهاا   .(Ibid: 534)« کندمی

کاه  لیدل نیبه ا قاًیدق مدر در دورا  های بعدی وجود ندارد و هنر کامل کالسیک، در دوره
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آ  »درنتیجااه امکاا  تحقاا  نادارد.  دیگاار رفتااه، حماساه نیاز با تیااوحادت و تمام نیاا

جهاانی  هاسات  حماساهومری جای خود را به رما  داده هگزید  استعالیی در حماسسکنی

حااال در  ،اساتخاود دور شاده هاز خانا ی کهبشر. (Ibid: 533)« اندکه خدایا  ترکش کرده

کناد کاه  یخانمانیشرح ب تواندیم ی. روشن است بشردهدیرا شرح م یخانمانیب نیرما  ا

در رماا  روح  یآنچاه هگال خودآگااه یمحتاوا گاریدعباارتبه وض  خود آگاه اسات. باه

 است.  یخانمانیب نیهم خواند،یم

عناوا  باه»ها خودآگااه نیساتند و درا انادکی از خاود به نظر لوکاچ، در حماساه انساا 

خاود حاس  هها جهاا  را همچاو  خانادارند. ایان انساا « فردمنحصربه موجوداتی با هویت

خانمانی استعالیی بشر اسات، آگااهی ای از بیمقابل در رما ، این ژانری که واگویهکنند. درمی

یافتن آگاهی به معنای آگاهی بیشتر و بیشتر از نفس خاویش و رساید  است. بسزبسز یافته

وکاچ از شکل درونی رما  برابر است با فرآیند سافر کارد  درا ل»خودآگاهی است.  هبه مرحل

چنا  اساسای و به بازشناسی روشنی از نفس. چنین فردیتی آ  [...]دار به خویشتن فرد معضله

کناد باه تنهاایی و ازخودبیگاانگی: او باه تجرباه ای است که قهرما  رما  را محکوم میریشه

)هولکوییسات،  «بایسات اهادا کنادکاه حیاات می استآ  چیزی  های معنا همیابد لمحهدرمی

 تنهاا و تیشخصا ینایع هنمونا شوتیکد  ،اندترکش کرده ا یکه خدا یجهان در(. 12۹: 1۹۳۲

جاوهر و معناا را در جاا ِ  کنادیتاالش ما ت،یحیمسا یخادا ابیااست که در غ یخانمانیب

شاده، در  گاناهیاو کاه از جهاا  ب. (Neaubauer, 1996: 533)خودش جستجو کند  یکجایب

 است. خانه کرده شیهادهیو ا اهایؤخودش و ر

 شاده آغااز لوکااچ باا که ستندین یینو میمفاه ی،گانگیخودباز به تعبیر دیگر و یخانمانیباما 

 انساا  کاه را یهباوط تیوضع نکهیا یبرا بوده یتالش فلسفه اساساً غرب یفکر سنت در. باشند

 یتعاال ریمسا آ  از با انحراف ما دیگویم خدا شهر در نیوستاگ مثالً. کند چاره شده، دچار آ  به

بشار اسات. ماا  یخودبساندگ هجاینت هباوط نیا. میشد هبوط دچار ،میکردیم یط میداشت که

 و میکارد رهاا را آراماش و قارار وضا  آ  یولا میباود حاضر خدا محضر در وساکنا  باغ عد  

 یوقتا فقاز ییناوزا و یرساتگار» .(Lumsden, 2015: 1) میشاو خاود اسا  خود که میخواست

فقز خداوند اسات  [...] میخداوند قرار ده هاراد فیردهم راخود  هبود که ما اراد خواهد ریپذامکا 

   .(Ibid)« نجات دهد یخانمانیکه قادر است ما را از فالکت ب
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بار  هو غلبا یو رساتگار ییتبا  آ  رهااو باه یخانماانیاز با یمتفاوت یتلق تهیدر مدرن

که  دیآیبه دست م یبر هما  خصلت هیبا تک قاًیدق ییرها تهیمدرنوجود دارد. در  یخانمانیب

بشار.  یو خودبساندگ یخودمختاار یعنی دانست یبشر م بیع وضعف آ  را نقطه نیاگوست

عقل خودش و  بابرسد. بشر  تیو تمام تیدوباره به کل تواندیخودمختار خود م یبا آزاد بشر

گاذار در خودقانو  هبسازد کاه ساوژ یاسیو س یاجتماع یطیمح تواندیم یارگذبا خودقانو 

قاانو   شاخص یبارا ریاغ ،تیوضع نیکند. چو  در ا یشیو خو یگانگیاحسا   زیآ  مح

 گاناهیب شخاود از را شاخص ریاغ بناابراین. یفتدفاصله ب شو قانون شخص نینگذاشته که ب

 در یگاذارخودقانو  تیوضاع در شاخص. اساتنسااخته یگاانگیازخودب دچار رااو  و نکرده

 .(Ibid) دریگیم «قرار» و دکنیم خانه شخود

آرای هریاک را کانت و هگال اسات. البتاه اگار  ،یروشنگر هدر فلسف یبحث آزاد هعصار این

از کناار اختالفاات  مااا. میکنا دایاپ شا  را نیزوجوه اختالف میتوانیم بررسی کنیممجزا صورتبه

اسات کاه هگال  نیادارد ا تیما اهم یبرا آنچه. میرویبه سراغ هگل م ماًیستقو م میکنیعبور م

آ  مطارح  آیو توض یاز آزاد بحث دربود  در خانه را خانمانی و صورت مقابل آ  یعنی بیبحث 

 یمتفااوت یها. ترجماهکنادیاساتفاده ما Beisichseinو  Beisichselbstsein ری. او از تعابکندیم

 و یریناپاذاز ترجمه یحااک یناوعوجود دارد کاه خاود باه یسیانگلزبا  در  دو عبارت نیا یبرا

 خاود باا». است تب  آ  در زبا  فارسیدر زبا  انگلیسی و به عباراتاین  یبرا  یدق معادل فقدا 

دو عباارت  نیاا هترجما یهستند که برا ییهادو نمونه از تالش 2«بود در خانه » و 1«بود ی کی

 در» .(Ibid: 4) افاتی تاوا یما وفاوربه هگل یهامتن سرتاسر دررا  عبارات نیاند. اصورت گرفته

کاه  خواهادیخانه با خود اسات. روح ما در روح بود  یینها تیاست. غا گانهیآغاز جها  از روح ب

خواهاد کاه یعنی روح می .(Ibid)« جها  حاضر است یجاکه او در همه دریابدجها  را بشناسد  

در آغاز گفتیم که تااریخ بارای هگال، حرکات روح باه . ی برسدآزادتب  آ  به به خودآگاهی و به

طور تکمیل کرد: تاریخ برای هگل حرکات روح توا  آ  عبارت را اینسمت آزادی است  حال می

خانما  شاده، دچاار ازخودبیگاانگی روحی که بی .(Neaubauer, 1996: 533) سوی خانه استبه

بیگاانگی، خودآگااهی و آزادی ساوی سالب ازخودسوی خانه، بهیخ بهگشته و آزادی ندارد، در تار

 کند. حرکت می

                                                           
1 . Being at one with oneself 
2 . At home with oneself  
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 خی. تااراندوساتهیبه هام پ یو خودآگاه خانه در بود  ،یآزاد میمفاه هگل هفلسف دربنابراین 

و  شاودیآغاز ما یصفر آزاد هاز نقط خیتارروح در  یتکامل حرکتاست.  یدر نظر هگل بسز آزاد

(. ۱/21۱: 1۹12)کاپلساتو ،  کنادیحرکت م شتریو ب شتریب یِبه سمت آزاد رودیم شیچه پهرروح 

 هگالباه بااور  حرکت به سمت بود  در خانه اسات. ،یبه سمت آزاد یروشیپ نیحال انیعدر

وحادت و  تیاز هگال آ  را وضاع تیاکه لوکاچ باه تبع یتیهما  وضع  در آغاز در خانه بود روح

در این وضعیت روح نه آزادی داشت و نه خودآگااهی. . استاسه اش حمثمرهو  خواندیم تیتمام

و  هدر خانه خاارج شادبود  /  وحدت تیاز آ  وضع ی که خواها  آزادی و خودآگاهی استروح

 ی،به سامت آزاد خی. حرکت روح در طول تارشودمیدچار  یخانمانیبازخودبیگانگی/  تیبه وضع

ثاانوی  وحادت. البتاه نیشیوحدت پ تیبه آ  وضع د یبازگشت به خانه و رس یبرا ستی اتالش

روح در ایان وحادت، وحادت بعاد از سافر اسات. که کثرت را درو  خودش دارد.  وحدتی است

به خاناه برگاردد و  کوشدمی گر،یبعد از منزل د یکرد  منزلیو با سپر شتریب یِتحق  آزاد ریمس

تحقا   ریسا نیت، خاتمه دهد. ااس یگانگیازخودب تیخود که هما  وضع یخانمانیب تیبه وضع

چاه خودآگااهی هر گاریدعبارتاست. به یتوأم با خودآگاه ی،گانگیو زدود  ازخودب یآزاد شتریب

 تر.روح بیشتر، آزادی بیشتر و به خانه نزدیک

در  لوکااچ خانمانی و بازگشت به خانه تفاوتی ظریف با تلقای لوکااچ دارد.اما تلقی هگل از بی

 یآگااه تیوضاع کیااز  ی،ظهاور خودآگااه یهگلا یویقش رما  در ساناراز نشرح ماندگارش 

 یوناانی یهااقهرما  باا. او درسامی از آگاهی گرید یتیوضعپایا  هم به و در  کندیآغاز م یانسان

ای هم داشته باشند، این خودآگااهی بسایار نااچیز خودآگاهی اصالً اگر که کندیم آغاز هومر آثار

در . ندارناد عاتیطب و خاود هجامعا ایزشا  ازتم ازهم  یدرکها گاهی، آنتب  فقدا  خودآبه است.

 باا و زننادیما پرساه جهاا  در کسیب و تنها ییگو یخودآگاه اشباع از مدر  یهاانسا مقابل 

جهاا   هگاویی هما .(122: 1۹۳۲ سات،یی)هولکو اندگشاته گاناهیب و نهایتاً با کل عاالم خود فرهنگ

است. فارق لوکااچ باا هگال در ایان سا  مدر  خالصه و جم  شدهذهن ان یونانی با وسعتش در

هگل را ندارد. در نظر هگل وقتی روح مسیر تکامل خاود را تاا  هانگاری خوشبیناناست که او غایت

رساد. رماا  تنهاا منزلای ماوقتی در خانمانی و ازخودبیگانگی به پایاا  میانتها طی کند، این بی

ناد از ساطحی از خودآگااهی برخاوردار اسات ولای هناوز راهِ راه است و قهرماا  آ  هرچ همیان
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کند. بارای او از راهای خانما  رها نمیکس و بیای پیش رو دارد. هگل بشر را تنها و بینشدهطی

 گوید که انتهای آ  مشخص و روشن است.می

خانماانی بی که لوکاچ رما  را شارححالیدر اما .داندیبشر م یخانمانیب هثمررما  را  نیز نیباخت

گویاد. خانمانی زبانی سخن میخانمانی استعالیی از بیجای بیدانست، باختین بهاستعالیی بشر می

رماا  لوکااچ  هبعضی مفسرا  بحث تاریخی باختین از رماا  را پاساخ دیاالوگی بااختین باه نظریا

ختین هام دیاالو  دانند. این در حالی است که لوکاچ اصالً از وجود باختین اطالعی نداشت و باامی

 (.  Neaubauer, 1996: 533)برد خود با لوکاچ را در سکوت و بدو  ذکر نام او پیش می

کال  کاهیحاالدرخانمانی، با رویکرد هگل و لوکااچ تفااوت دارد. رویکرد باختین نسبت به بی

 شارحکاه حالیخانماانی و بازگشات باه خاناه و دریاست برای غلبه بر این بهگل تالشی  هفلسف

 باشاکوه حماسای هگذشات یبارا یدلتنگا ینوع و ینوستالژ حس با مأتو یخانمانیب نیا از لوکاچ

او هام باه تبعیات از هگال و لوکااچ، . کنادیاساتقبال ما یخانمانیب نیاز ا نیباخت است، یبشر

گویاد اصاالً کند و میتب  آ  جها  حماسه و جها  رما  را با هم مقایسه میحماسه و رما  و به

 رفاتن نیبا از با(. Ibid: 541) باشد رما  خال  توانسته یخانمانیب نیهم برکت به مدر  هدسنینو

و  صاداجهاانی مونولاوگی، تک را آ  دیابا نیباخت قرائت در که جها  حماسی تِیتمام و وحدت

 نیاا برکات باه و شاودمی فاراهم متکثر یصداها شد دهیشن یبرا یمجال ،مفهومی بخوانیمتک

 .  شودمیمتولد  ییچندصدابود  و دیالوگی هبا شاخصرما   اتفاق،

مثل هگل و لوکاچ رماا  را در قیاا  باا حماساه بررسای  رما  و حماسه هباختین در مقال

حماسه و رما ، آرای هگل و لوکاچ را هام مادنظر دارد. او هام مثال  هکند. او ضمن مقایسمی

یاری باا دورا  جدیاد ت که قرابت بساای ادبی اسهگل و لوکاچ بر این باور است که رما  گونه

حماسه در جها  مادر   هکه هگل و به تبعیت از او لوکاچ، رما  را احیای دوبارحالیدارد. اما در

هنر  هها قائل است. به نظر هگل رما  در دوربرای رما  قدمتی بیش از این دانستند، باختینمی

هاای پیشاین کناد. چاو  دورهیمادر ، ناگهاا  ظهاور م هرمانتیک و به نظار لوکااچ در دور

دیگار در دورا  ماقبال عباارتهای شناختی را که عامل ظهور رما  اسات، نداشاتند. باهشرط

عناوا  هناری منفعال، در این تلقی، رما  به .«استزمانه برای ظهور رما  آماده نبوده»مدر  

لی غیر از خاود رماا  تواند زودتر از آنچه رخ داده، ظاهر شود. چو  ظهور آ  به عوامهرگز نمی

عنوا  نوعی معین از متن، تنها بازتاب تحوالتی اسات کاه رما  و ظهور رما ، به»بستگی دارد. 
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رو رما  نقش فعاال انادکی در سایر تحاول روح ند. ازاینادر سطآ زیرین ذهن جمعی رخ داده

ها را یک ساعت و نه بخشی از موتوری که عقرباه هدارد: تنها یک شاخص است، عددی بر صفح

 (.121-۳: 1۹۳۲)هولکوییست،  «گرداندمی

مقابل به نظر باختین رما  از دیرباز وجود داشته و برآمده از دنیای جدیاد نیسات. پاس در

دانیم  پاساخ بااختین ایان اسات کاه دورا  باساتا  امکاا  ای مادر  مایچرا رما  را پدیده

ها تنهاا در دنیاای جدیاد امکاا  باروز های رما  را نداشت و این قابلیتتقابلی هشکوفایی هم

آنچه که در دنیای جدید وجود دارد و باه رماا  قابلیات شاکوفایی (. ۱۱: 1۹۳1)باختین، اند یافته

چنادمفهومی پویاای دنیاای  هثمار»ویژگی چندمفهومی است. به نظر باختین رما   است،داده

البتاه حتای هماین  (.۱۱)هماا : « ادبی خالقِ جدیدِ آ  اسات جدید، فرهنگ جدید و ذهنیت

ای نو نیست و همواره وجود داشاته، اماا آنقادری کاه در دورا  جدیاد چندمفهومی هم پدیده

در  باشاد، تیخالق بروزتوانسته در آفرینش آثار ادبی تأثیرگذار باشد و آزادی منتج از آ ، منشأ 

 است. نبوده نیگذشته چن یهادورا 

 هحماساه درباار -1شامرد: حماسه و رما  سه ویژگی برای حماساه برمی هختین در مقایسبا

مطلا   هیک فاصل -۹ و ای شخصیمرج  آ  سنتی ملی است، نه تجربه -2  مطل  است هگذشت

شاود، جادا حماسی دنیای حماسه را از دنیای معاصری که حماساه در آ  نوشاته و خواناده می

 (.  ۱6)هما : کند می

ها شباهت زیادی به خصایایی دارند که هگل و لوکاچ پایش از ایان بارای حماساه یژگیاین و

برشمردند. به نظر باختین هم جها  حماسه جهانی تماام و کماال اسات، جهاانی اسات کاه باه 

شاود در ماورد آ  اظهاارنظر شخصای داشات. نمی هتاوا  درباارشود و نمیاحترام از آ  یاد می

عل  دارد، ارزیاابی فاردی ارائاه داد. دنیاای حماساه دنیاایی دور از مطل  ت هحماسه که به گذشت

تجربه، تجزیه و تحلیال، مشاارکت »شود به آ  نگریست و به آ  راه یافت. دستر  است که نمی

در این دنیا و نیز راهیابی به مرکز آ  امری ناممکن است. دنیای حماسه صرفاً در قالب سانت باه 

نگرناد و از احتارام باه آ  می ه  و محترم کاه همگاا  باه دیاداست، سنتی مقدما ارزانی شده

. (۲1)همااا :  «آمیااز داریاامپردازنااد نیااز انتظااار برخااوردی احترامکسااانی کااه بااه بررساای آ  می

یافتگی، دور از دساتر  باود  و قطعیات مطلا  خصوصیت جها  حماسی تغییرناپذیری، فرجام

هاا دارد: خاوانش ل و لوکاچ، یک تفااوت باا آنلقی هگآ  است. تلقی باختین در عین شباهت به ت
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کاه هگال و لوکااچ حماساه را حالیو کماال باا آ  دو متفااوت اسات. در باختین از این تمامیت

دانناد، باه نظار بااختین آرامش، سکو ، وحدت، تمامیت و عینیت جهاا  کالسایک می هنمایند

 مفهومی است. حماسه محصول دورا  بسته و ناشنوای تک

گوید و باه پایا  مییافتگی حماسه، رما  از زما  حال بیدر مقابل فرجام ختیندر نظر با

گرایاناه همین اعتبار، فاقد قطعیت است. الزم به تذکر است که باختین در اینجا از رما  واق 

گوید  چاه اینکاه در اداماه هام خاواهیم که پایبند به زما  و مکا  مشخص است سخن می

گرایاناه نگاشاته ن تجسم رماا  آثاار داستایفساکی اسات کاه واق گفت که به نظر او بهتری

روی ویژگی زما ِ حال تداوم اسات. هرها عنصر زما  با واقعیت تطاب  دارد. بهاند و در آنشده

تر به سمت آینده حرکات سوی آینده در حرکت است و هرچه پویاتر و آگاهانهزما  حال به»

شود. بنابراین هنگاامی کاه زماا  ناپذیرتر مینابتر و اجتکند، قطعیت نداشتن آ  محسو 

گیری انسا  در جها  و زما  شود  جها  و زما ، کمال خاود را حال، مبدل به کانو  جهت

صورت الگاوی زماانی جهاا ، تغییاری رایندهند. دکلی و چه در اجزا از دست میطورچه به

ماانی( وجاود نادارد و حارف کند. در جها  نو، هی  گفتما  نخستی )گفتما  آراساسی می

که در دنیای حماسه ما از کال واقعاه حالی. در(6۲)هما : « استآخر هنوز بر زبا  رانده نشده

 گوید. ها میخبر داشتیم، رما  برای ما از ناشناخته

آیاد و باا کماک عنصار خناده، گرایی از سایه بیارو  میگرفتن چندمفهومی، رما با قوت

مراتبی را کاه باعاث سلساله هکناد. چاو  فاصالردد و آ  را نابود مینوحماسی را درمی هفاصل

اش را از خناده موضاوع بازنماایی (.۲۱)هماا :  باردشود، از باین میانفصال و اعتبار حماسه می

تاوا  پاس و ای به ما نزدیک شد، حاال میکند. وقتی انگارهها خارج کرده، نزدیک میدوردست

را بررسی کرد، آ  را تجزیه و تحلیل کرد، اشکاالت آ  را دیاد و  پیش آ  را کاوید، سر و ته آ 

هاا را همه از مسائل و تکریم نسبت به آنخنده، احسا  تقد  و وا»آ  را آزادانه جستجو کرد. 

وگو، دگرمفهومی، تمرکززدایای معناایی و کالمای از فکاهی، گفت (.۲1)هماا : « کوبددر هم می

خروج از جهاا  امان،  هکنند، همه ثمرایی رما  را فراهم میشکوف هجها  ایدئولوژیک که زمین

خانمانیِ حاصلِ این خاروج مفهومی حماسه و استقبال نویسنده از بیبسته، تمام و کمال و تک

و  « باود  زبااحس اساطوره»خانمانی برای باختین به معنای این است که شخص بی»است. 

 «هژماونی زباا  یکاه و واحاد»از  «ادی بنیادیآز»را از دست بدهد. این « فرم قطعی اندیشه»
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نویس بایااد از حیااث کنااد رمااا باااختین ادعااا می [...]انجامااد اساات کااه بااه بسااز رمااا  می

خانماانی ایان بی هثمار .(Neubauer, 1996: 541)« خانه باشادشناسانه و ایدئولوژیکی بیزبا 

 رمانی است که به نظر باختین ژانری خودآگاه است.

 

 ژانر خودآگاه رمان؛  -0

او رماا  را دقیقااً اسات.  خودآگاه ایگونه، رشددرحالنافرجام و  یادب هگون نیرما ، ابه نظر باختین 

 رماا  (.۹۲: 1۹۳1)بااختین،  دانادفرد میای منحصربهنیافتگی گونهرشد بود  و فرجامبه دلیل درحال

بینای کنایم کاه در آیناده یم پیشتوانموجود ندارد و نمیهای ادبی قالب ازقبلمثل سایر گونه

رشد است. شبیه حماسه نیسات کاه مادت ای زنده، پویا و درحالد. رما  گونهچطور خواهد بو

های گوناه هآید. همای منسوخ به حساب میزیادی از پایا  تکوینش گذشته و حتی دیگر گونه

های ادبای بارای وناهگ هشا  بیشتر از زبا  مکتوب و کتابت است، غیر از رما . همادبی قدمت

نسابت تنهاا رشد است و نه . رما  دائم در حال(جاا)هما اند، غیر از رما  خود قانو  وض  کرده

عامال باعاث شاده رماا   نیدارد و هما یانتقااد یموضعهم ژانرها  گرید که در موردبه خود 

ا  باه تقلیاد هاایی رمادر دورهد. کنا رییاو تغ شرفتیپ شده نباشد و دائمای بسته و تمامگونه

کننده هام های تقلیدی مسخرهپردازد ولی رما  حتی به این نمونهها میتمسخرآمیز سایر گونه

دهد. این حاکی از پویایی رما  و فرار آ  از گرفتاار شاد  در یاک چاارچوب تثبیت نمی هاجاز

دبای ا هشایا  توجه این گونا هتوانایی رما  در به نقد کشید  خود، خصیص»شده است. تثبیت

 (.  ۹۳)هما : « رشد استروبه

گونه تعریفی کاه از آ  ارائاه گریزد. به این معنا که هرازی میپردرما  از تعریف و نظریه

تواند در قالاب گفتااری باشاد کند. این نقض هم میزودی خود رما  آ  را نقض میشود، به

رمانی نو ظهور پیدا کند.  نحو عملی درتواند بهکند و هم میتصریآ بیا  مینویس بهکه رما 

کاری را که پایش روی شماسات تنهاا شاکل صاحیآ، معتبار و  دیجد زیهلوئمثالً روسو در 

کند و نقاد دهد که رما  دائم خودش را نقد و واکاوی میداند. این نشا  میرما  می هبایست

و  تاوا  تعریاف ثاباتلاذا نمی(. ۱2)هماا : و واکاوی نیازمند آگااهی باه وضا  خاود اسات 

کاس های   ای برای رما  ارائه کرد. ولی آیا این به این معناسات کاه هرگاز های شدهتمام

آنچه که باختین در آثاار خاود  هاست  پاسخ منفی است. همتالشی برای تعریف رما  نکرده
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د. او خاود آثاار داستایفساکی را اناحکم تالشی ناو بارای باازتعریف رما وبسز داده درشرح

بسا خودش نیز به این موضاوع واقاف کند اما چهای شاخص رما  معرفی میهعنوا  نمونهبه

ثاار داستایفساکی آدیگری از رما  خواهد آمد که  شبیه  هباشد که پس از داستایفسکی گون

هم نیست و تعریف او از رما  را نقض خواهد کرد  چنانچه پاس از بااختین و داستایفساکی 

شناسایم مدر  میل آنچه امروزه تحت عنوا  رما  پستمثاعنوا چنین اتفاقی هم افتاد و به

 های مطلوب باختین است. فاقد بسیاری از مؤلفه

کارد و  راحتای تعریافتاوا  باههای ادبی را میبه نظر باختین برخالف رما ، سایر گونه

بیاا  کنیاد، آ   که بخواهید برای رما  یک ویژگایاینمحضها را برشمرد ولی بهخصایای آن

های ادبای وقتای دهد. به هماین دلیال اسات کاه نظریاهاعتبار خود را از دست می ویژگی

روناد، چیازی باه آ  ارساطو نمی هاند، چندا  فراتر از نظرییافتههای فرجاممعطوف به گونه

شاود، ارسطو است ولی وقتی پای رما  به ماجرا باز می هها هنوز نظریآن هافزایند و شالودنمی

تنهاا در کشمکشای دائام باا ساایر رما  نه(. ۱1-۱1)هما :  رسندبست مینها به باین نظریه

 هاست بلکه دائماً با خودش نیز درگیری دارد. گونه

های ادبای، های خودآگاهی رما  این است که رما  در قیا  با سایر گوناهاز دیگر نشانه

رای اثباات هویات ای است که کمترین اعتماد را به خودش دارد و بیشترین تالش را باگونه

هاای اجتمااعی مختلاف، هاا و زبا کند. در راستای این هدف رما  به تنوع گفتما خود می

اند و تنهاا هاای مختلاف بساتههاا و زبا دهد. سایر ژانرها باه روی گفتما جوال  می هاجاز

ند رما  قادر است کارگاهی بیافری»شناسند. اما گفتما  و زبا  مألوف خود را به رسمیت می

دهی باه تااریخ که در آ  تنوع نه فقز به نمایش درآید، بلکه به نیروی فعال در فرآیند شکل

 (. 121: 1۹۳۲)هولکوییست،  «فرهنگی بدل شود

ای ادبی به خود آگاهی دارد، بلکاه قهرماا  آ  عنوا  گونهتنها بهرما  در نظر باختین نه

صار به خصلتِ خودآگاهی قهرما  رماا  به اخت رما  و حماسهنیز خودآگاه است. باختین در 

داناد. کند و این ویژگی را جزو وجوه تفاوت حماسه و رما  از حیاث شخصایت میاشاره می

است. او هرچناد باه شکل نگرفته« من»برتر دور از دستر ،  هبرای قهرما  حماسه، این گون

چاه از زاویاه دیاد نگارد. آندید دیگری باه خاود می هوجود خود واقف است اما هنوز از زاوی

اناد و نتیجاه شاود، باا تصاویری کاه از خاودش دارد باا هام منطب دیگری دستگیرش می
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کناد و پارچه و واحد که پیچیدگی ندارد. قهرما  حماسه نه اعتاراف میشخصیتی است یک

شخصایت »اند. ها همه برآمده از خودآگاهی قهرما دهد. چراکه اینال خود را شرح مینه احو

ی صاوری او، بازنماایی کامال و بازنماای [...]اش ندارد هی  تفاوتی با بازنمایی عینیواقعی او 

د قارار گرفتاه و آشاکارا اعاالم ابعااد وجاودی او در معارض دیا هکاست است. هموکمبدو 

واحاد  هاست. دنیای باطنی شخص، خصوصیات ظاهری و رفتار و کردارش در یک صفحشده

ماردم –ه خاودش دقیقااً مشاابه نظاری اسات کاه دیگارا  اند. نظر او نسابت باقرار گرفته

مفهاوم خاود مان در انازوا،  [...]د نسبت به او دارنا -حماسه و مخاطبا  هاش، سرایندجامعه

توا  در وجود این شخصیت به دنبال چیزی نه می [...]خود و برای خود وجود ندارد خودیبه

توا  او را به کاری پرده برداشت و نه می توا  از اسرار اواش زد، نه میگشت و حدسی درباره

زناد. او تااب  او حتای دسات باه ناوآوری ایادئولوژیک هام نمی. (۱1-۱1)هما :  «تحریک کرد

بینی واحد و منسجمی است که بارای نویسانده، قهرماا  و مخاطاب در حکام حقیقات جها 

ی او که مغاایر مطل  است. در اثر حماسی هی  بازتابی از نظر شخصی قهرما  و خواست شخص

بینی و حقیقات مشاترا توا  یافت. در جها  حماسه زبا ، جهاا بینی باشد، نمیبا آ  جها 

قهرماناا  های هاومری دو نموناه از ایان های حماسهاست. اورستس و ائومنید  از شخصیت

شاا  در شخصی هزنند بدو  اینکه اراداسا  فرما  الهی دست به انتقام میهستند که صرفاً بر

ای در انجاام این امر دخیل باشد. اورستس باید به فرما  آپولو  انتقام پدرش را بگیرد. او لحظه

خواهاد باه کند. مشابه این شخصیت، هملت در جها  مدر  است که میاین فرما  تردید نمی

خونخواهی پدر برخیزد. تزلزل و تردید هملت و پرسش مدام او از خود که آیا باید به مبارزه باا 

تبا  خوبی تفاوت جها  حماسه و جها  مدر  و باهلیدی ادامه دهد یا تسلیم شرایز شود، بهپ

 دهد. آ  وضعیت خودآگاهی قهرما  در این دو فضا را نشا  می

رما  که قرار است طب  تلقی باختین تمامیت حماسه را از بین ببارد، از حیاث شخصایت 

 همانِ خاود کاامالً آگااه اسات. نظار او درباارمقابل حماسه است. قهرما  رما  به  هدقیقاً نقط

بینی و اوست. در رما  دیگر خبری از وحدت زبا ، جها  هخودش مستقل از نظر دیگرا  دربار

 حقیقت نیست.

گویاد، در اثار دیگارش باه ناام اختصاار میباه رماا  و حماساهآنچه را که بااختین در 

 دهد. با تفصیل بیشتری شرح می یفسکیداستا یقایبوط یهاپرسش
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و خاال  رماا   «یفارم هنار هنوآورا ِ عرص نیتراز بزر »را  یفسکیداستا یوقت نیباخت

 یفسکیداستا یهااست که به رما  قهرما  یخودآگاه نیا دیگویم کند،یم یچندصدا معرف

باه قهرماانش خصالت  یاسندهینو  یه یفسکیداستا از شیپ تا. دهدیم ییخصلت چندصدا

قهرماا  توجاه نکارده باود « انساا  درو ِ انساا »کاس باه هی  ،بود دهینبخش یخودآگاه

 یرونیب یِراو فقز یهمگبرد(، )تعبیری که داستایفسکی برای اشاره به خودآگاهی به کار می

 خاود وضا  باه قهرما  دهدیم بار اجازه نینخست یاست که برا یفسکیداستا نیاو بودند. ا

 دیبگشاا سخن به زبا  خودش که دهدیم اجازه. دیبگو سخن یخودآگاه نیا از و باشد آگاه

 ریاتنها به خود آگاه اسات کاه باه تعبنه یفسکیداستا قهرما . باشد خود بود  هنحو یِراو و

 ناادیاو هاام بااه درو  فرآ رامااو یپ هروزماار یاو و زناادگ رامااو یجهااا  پ یحتاا نیباااخت

را  رو یا  باو و از منظار اوسات کاه جهاا هواساطو ماا باه شاودیم دهیکش اشیخودآگاه

به تعبیر باختین، داستایفسکی در مقیاسی کوچک انقالبی کپرنیکی را به وجاود  .میشناسیم

 . او به جای بازنمایی واقعیت قهرما ، خودآگاهی او را بازنمایی کرد. (1۱1: 1۹۳۲)باختین، آورد 

شاد. البته چنین نیست که در آثار داستایفسکی تنها یک قهرما  خودآگاه وجود داشته با

جاوار او باشاد و او هام تواند در کنار قهرما  حضور داشاته باشاد، همآگاهی دیگری هم می

تواند میدا  بینش خود و دیدگاهی دیگر در باب جها  را با مخاطب به اشتراا بگاذارد. می

حقاوقی برابار باا حقاوق قهرماا  »هایی باشد کاه تواند متشکل از دیگرآگاهییک رما  می

بااارز چنااین رمااانی اساات. در ایاان رمااا   هنموناا کارامااازوف باارادرا . (1۱1)همااا : « دارنااد

هد و با روایت داساتا  از دداستایفسکی به میتیا، ایوا ، آلیوشا و حتی اسمردیاکوف صدا می

 بخشد.ها به ایشا  ح  شنیده شد  مینیک از آمنظر هر

زند. از سر باز میهمین خصلت خودآگاهی از نهایی شد   هواسطقهرما ِ داستایفسکی به

« بخشتعریاف بیرونای و نهاایی»توا  مثل قهرما  حماساه قهرما  رما  داستایفسکی نمی

همیشه در پای »و « نهایت استاو عمل بی»ناپذیر است، ناپذیر و قطعیتارائه داد. او تمامیت

ه تواناد او را پایاا  بخشاد و باخود است کاه می هنابودی آ  چارچوب کالمی دیگرا  دربار

 شه گفت او کیست. یتوا  یک بار و برای هم. نمی(1۲1)هما :  «ای بدل کندمرده

برد. میا  تصور قهرما  از خودش و تصاوری صدایی را از بین میخودآگاهی قهرما  تک

 هپناداری در آینا»ای وجود دارد. او به مانِ خاود واقاف اسات. که دیگرا  از او دارند فاصله
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نحاو حاال خاود را باهو درعاین (.1۱۱)هما : « نگرده خویشتن میهای دیگر مردما  بآگاهی

 نیبا صادا هعادالنا میتقس یعنوگو یکند  و گفتوگویی و در پیوند با دیگری آشکار میگفت

توا  در حضور کالم دیگاری ماابین کاالم گو را میوترین سطآ این گفتی. نازلگرید و من

کنیم، تاا ، مشااهده مایچارگاا یبداستایفساکی، قهرما  دید  مثل آنچه که در اولین رما  

، کاراماازوف بارادرا وگو که در آثاار بعادی داستایفساکی مثال تر گفتهای پیچیدهصورت

وگاوی ها گفوگوی میاا  شخصایتشوند  جایی که گفاتو دیگر آثار او ظاهر می نیاطیش

 کنند.ها را نمایندگی میبینیمیا  جها 

 

 اختالف در مبانی -5

عام( و خودآگااهی در رماا  طوررماا  )باه هلوکااچ در زمینا اتی که هگال و پاس از اوادبی

تاوا  اثار و رد پاای نتیجاه میاناد پایش روی بااختین باوده و دردهخاص( تولید کرطور)به

وگویی که گااه باه وحادت ها را در مباحث باختین یافت  گفتمیا  باختین و آن وگویگفت

رسد. جایی که این متفکرا  باه اخاتالف نظر و جدایی آراء می نظر و تواف  و گاه به اختالف

اناد. هاا اتخااذ کردهآمده از مبانی متفاوتی است که هریک از آنها بررسند، این تفاوتنظر می

کنیم تا موض  این متفکرا  نسابت باه موضاوع در ادامه به برخی از این اختالفات اشاره می

 تر شود: مورد بحث روشن

باا هام بودناد و  یهمااهنگ تیاو معناا در غا صورت ونا ی کیهنر کالس در هگل نظر در -1

مقابال هنار در (.6۱1: 1۹11)اساتیس،  ماندیباز نم یگریاز د ای گرفتی پیشی نمیگریاز د کی یه

 هحماسا نیبناابرا. میبا بحرا  هنرها ماواجه در آ  لوکاچ تعبیربه  که است یادوره هنر ،کیرمانت

 یزیاچخواهد میهنر دورا  بحرا  است. رما   رما ،حصول دورا  اوج هنر و م یهومر یقهرمان

 یتوانمناد باه دلیال ناهروح  (.1۱1: 1۹۳2)لوکااچ،  دیاآیاز پس گفتنش برنم یدرستو به دیرا بگو

هنار  یهااوپاا زد دسات نیدر حکم آخار رما . رودیم رما  سراغ به یناچار سر ازرما ، بلکه 

 نیبااختاست.  نگاه نیخالف ا قاًیدق نیباخت نگاه. تواندیگر کند و نما جلوهروح ر نکهیا یاست برا

هگال کاه حالیدر یدر نگاه کل پس انه هم دارد.نیخوشبنگاهی  بلکه ستین نیبدب رما  به تنهانه

 .  دارد اقیاشت ه رما ب نیباخت ،رودیبا اکراه به سراغ رما  م
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 راهاا آن یاند اما اگر آرادر رما  گفته یدآگاهخو از نیاست که هم هگل و هم باخت درست -2

هگال مان تاا  ه. در فلسافمیشاویماشاا  متوجه اختالف م،یده قرار شا شهیاند یکل همنظوم در

 تاا نبردرا  یبه خودآگاه د یرس ندیفرآ اودارم.  ازین یگریبه د امدهینرس یکه به خودآگاه یمادام

و جناگ و  کاریپ عنوا  هنر رمانتیک،، بهرما  گله نظر بهحال درعین. کندیم فیتوص جا  یپا

تخاصام  و پیکار و جنگ و تخاصم وضعیتی نیست که دوام بیابد. به نظر هگل از این تخاصم است

. وضعیتی کاه در قرائات بااختین (Hegel, 1988: 1170)عبور کرد و وحدت  یآشتبه سمت  دیبا

 صدایی خواند.مفهومی و تکتوا  آ  را وضعیت تکمی

رو در هگال کثارت  کهیحالدرصدایی است. و همه کثرت یرایپذ نیباخت هگل، برخالف

گیارد، کند و روح تا رسید  به آ  وحدت در هی  دمی آرام نمیحرکت میوحدت سمت به 

گوید و ابایی ندارد از اینکه پیکار در هما  وض  پیکار بااقی بله میکثرت  به وضعیت نیباخت

رخ  وگوییجوار، گفاتهای همبدو  آگاهیمتعدد،  یت، بدو  صداها. چراکه بدو  کثربماند

 (.۳6: 1۹۳۲)باختین،  ردیگیشکل نم ییو رما  چندصدا دهدینم

 یمبناا. گارددیبرما شاا شهیاند یمبان تفاوت به نیباخت و هگل یتلق دیگر تفاوتعبارتبه

  اسات الو یاد نیباخت یمبنا و. شود یمنته کی به دیبا که یکیالکتید  است کیالکتید هگل

دیالکتیاک هگال را  بر همین اساا  اسات کاه بااختین .است دو اساسش و هیپا که یالوگید

 داند.بارز یک گفتار مونولوگی می هو پدیدارشناسی را نمون« منط  دیالکتیکی مونولوگی»

 دیالکتیکی بود  تفکر هگل و در مقابل دیالوگی بود  تفکر باختین تفاوت دیگاری را هام -۹

رماا  نیاز  های که از تاریخ دارد، به ظهور منفعالناآورد: هگل به دلیل فهم دیالکتیکیبه وجود می

تواند در یوناا  باساتا  وجاود داشاته باشاد دلیل است که رما ِ هگلی نمی همین قائل است. به

ا در قهرمانی اسات( و تنها هحماس ه)چو  زمانه و دوره برای ظهور آ  آماده نیست. آ  دوره، دور

 (.12۳: 1۹۳۲)هولکوییسات،  کنادآ  فراهم شادند ظهاور می« های شناختیشرط»دورا  مدر  که 

یوناانی هام اشااره  ههاای عاشاقاناما باختین در بررسی تاریخی خود از رماا ، ماثالً باه رومنس

هاا بارای روایتای های مدر  نیستند ولی نخستین تالشها به کمال رما هرچند این نمونهکند. می

 (.2۲۲: 1۹۳۲)باختین، آیند های باستانی به حساب میگونه از زندگی بشرند و جزو رما رما 

کنناد و کنناد، باا احتارام از آ  یااد میکه هگل و لوکاچ گذشته را تقدیس میحالیدر -۱

امن یوناانی هساتند، بااختین از گذشاته  ههمراه با نوعی حس نوستالژی دلتنگ گذشته و خان
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وقتای از نگااه  رماا  و حماساهستایشگر زما  خودش است. باختین جاایی در  کند وعبور می

به زما  معاصر باه چشام واقعیتای »نویسد: گوید، میهای ادبی به گذشته سخن میسایر گونه

آغااز اماور، [ ...]سافلی قارار دارد  هحماسای در مرتبا هشد که در مقایسه با گذشتنگریسته می

ایان  (.۲۱: 1۹۳1)بااختین، « شود و پایاا  آ  تیاره و تاار اساتمی آرمانگرایانه به تصویر کشیده

جهاانی کاه  هحماسا»گفات: رماا  می هعبارت دقیقاً یادآور آ  چیزی است که لوکااچ درباار

هگل و لوکاچ هر دو به نحوی آرمانگرایانه از دنیاای حماساه و یوناا  « اند.خدایا  ترکش کرده

انگارانه و خوشبینانه هام دارد. اوت که هگل نگاهی غایتگویند البته با این تفباستا  سخن می

 کشد. کند، پایانی روشن را هم انتظار میآغاز را روشن تصویر می هاو همچنا  که نقط

 تیامنب  خالق نیباخت یبرا ی وخانمانیب و یگانگیخودب از نشا  لوکاچو  هگل یبرا رما  -۲

و  یگاانگیازخودبغلباه بار  یاسات بارا یالشادر هگل ت یخودآگاه گریطرف د ازاست.  یو آزاد

فرخناده اسات  یامار و معاصار بشر یخانمانیب هجینت قاًیدق نیباخت در یخودآگاه ی وخانمانیب

 هیانظر کاهیدرحاال». آمادینم وجود به یالوگید رما  جهینت درو  یعقالن یآزادآ   بدو چراکه 

 بار غلباه از [اثر باختین] رما  و اسهحم شده، یط حماسه یزمانیب که است متأسف لوکاچ رما ِ

باه بیاا   .(Neubauer, 1996: 543) «اسات مسارور ،یمنادزما   یاطر از ریتغیال یمل هاسطور

 از خناده عنصر داشتیگرام با نیباختو  اند«یکودک هشدمگ هخان عزادار»و لوکاچ  هگل ترروشن

 .است خرسندظهور رما  

 

 یریگجهینت -6

اند. هگال خودآگااهی توجاه داشاته هو به هنگام بحث از رما  به مؤلفاهگل و باختین هر د

تواند تا حدی بر ازخودبیگانگی آ  می هواسطداند که روح بهرما  را از آخرین منازل هنر می

حاال باه نظار ای از خودآگاهی و آزادی برسد. درعایناش غلبه کند و به درجهخانمانیو بی

کی از اقسام آ  است، قهرما  خودآگاه اسات. بااختین هام هگل در هنر رمانتیک که رما  ی

دو موضا  از آ  ظهور رماا  اسات، در  هخانمانی زبانی نویسنده که ثمرعین اشاره به بی در

و  کنادیما یای خودآگااه معرفاکه رما  را گونه ییآنجا یکی گوید:میدر رما   یخودآگاه

 .  دیگویمقهرما  رما  سخن  یاست که از خودآگاه یوقت یگرید
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لوکاچ است که ایان دومای خاود در  رما  هینظرپاسخی دیالوگی به  نیباخترما   هنظری

در  یشناساییباایز یدرسگفتارهاحکم شرح و بسز آ  چیزی است که هگل به اختصار در 

کند و باا است. جز آ ، خود باختین در مواردی صراحتاً به نام هگل اشاره میباب رما  گفته

هاا هماه مرز خاودش باا او را مشاخص کناد. اینکند او، تالش می هد  فلسفمونولوگی خوان

آرای ایان  هکنند. ما باا مقایساوگوی میا  دو متفکر را اثبات میقرائنی است که فرض گفت

 هاا اشاتراکات وخانمانی در رماا ، میاا  آنی و بیدو متفکر با تمرکز بر دو مفهوم خودآگاه

گوی میا  وها )هم اشتراکات و هم اختالفات( حاکی از گفتاختالفاتی یافتیم که هر دوی این

وگو غایب باشد و طرف دیگر در بیا  صریآ این متفکرا  است. حتی اگر یک طرف این گفت

 دیگریِ غایب نگاه کند.  هخود تنها از منظری انتقادی به اندیش
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