






 

 
 آيندة ادبيات تطبيقي در ايران

 
 
  

  
يقي در ايران پس از فوت فاطمه سياح توجهي به ادبيات تطب پس از چندين دهه كم

به بعد موج جديدي در رويكرد به ادبيات تطبيقي در  1380، از اواسط دهة )1342(
اي آموزشي با گرايش ادبيات  برنامه. فضاي دانشگاهي و علمي ايران به وجود آمد

ية ها آغاز شد؛ چندين نشر هاي زبان و ادبيات فارسي برخي از دانشگاه تطبيقي در گروه
علمي جديد با عنوان كلي ادبيات تطبيقي  انتشار يافت؛ انجمن ادبيات تطبيقي ايران به 

هاي ادبيات  اندازي شد؛ همايش مندان اين رشته راه همت تني چند از استادان و عالقه
تطبيقي متعددي كه به همت استاداني مانند دكتر ايلميرا دادور در دانشگاه تهران آغاز 

مجموعه مقاالت اين . هاي كشور، ادامه يافت الش و پشتكار ساير دانشگاهشده بود، با ت
گروه ادبيات تطبيقي . مندان قرار گرفته است ها چاپ شده و در دسترس عالقه همايش

دريغ رئيس فرهنگستان و با  هاي بي فرهنگستان زبان و ادب فارسي، با حمايت
اگردان قديمي دكتر فاطمه سياح، هاي ارزشمند استاد ابوالحسن نجفي، از ش راهنمايي

ها و روش تحقيق در ادبيات تطبيقي متمركز  اي كه بر نظريه كار خود را با انتشار مجله
آغاز نمود و تا به حال هشت شماره از اين نشريه را منتشر كرده و  1387است، از بهار 

در . اده استمندان اين رشته قرار د صورت چاپي و الكترونيكي در دسترس تمام عالقه به
فرهنگستان زبان و ادب فارسي كارگاهي در زمينة نظريه و روش تحقيق  1391تابستان 

هاي  در ادبيات تطبيقي برگزار كرد كه تعدادي از استادان و دانشجويان دكتري دانشگاه
فرهنگستان همچنين از دكتر ديويد دمراش، استاد دانشگاه . كشور در آن شركت نمودند

. پرداز بنام ادبيات تطبيقي، براي ايراد سخنراني دعوت به عمل آورد يههاروارد و نظر
جمله انجمن ترويج زبان و ادبيات فارسي، به همت  هاي علمي ـ ادبي ايران، من انجمن
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هاي ساالنة اين انجمن را به ادبيات  بخشي از موضوعات همايش ،استاد مهدي محقق
  .تطبيقي اختصاص دادند
سابقه و شايستة  هاي ادبي ايران بي ات تطبيقي در تاريخ پژوهشاين اشتياق به ادبي

هرچند اين حركت را دير شروع كرديم، حال كه اولين قدم . تقدير و سپاسگزاري است
اند تا ادبيات  ها، كمر همت بسته فهمي ناكي راه و كج رغم درشت ايم، همه، علي را برداشته

اي در قلمرو علوم انساني و هنر قوام  تهرش مثابة دانشي ضروري و بين تطبيقي را به
ايجاد گرايش ادبيات تطبيقي قدم مؤثري بود، ولي نبايد در اين مرحله متوقف . بخشند
اي مستقل در  عنوان رشته رسد كه به گاه به شكوفايي كامل علمي مي اين رشته آن. شود

گام شد و  در اين ميان، دانشگاه شيراز پيش. نظام آموزش عالي كشور شناخته شود
صورت يك رشتة دانشگاهي مستقل در دستور كار  اندازي رشتة ادبيات تطبيقي را به راه

  .خود قرار داد
هاي  آموختگان رشته اين رشتة دانشگاهي در آينده خواهد توانست استادان و دانش

هاي  مختلف علوم انساني و هنري را گرد هم جمع كند و حلقة رابط بين اين جزيره
. سويي و همكاري، رمز موفقيت خواهد بود در اين راه، همدلي و هم. اشدپراكنده ب

كردن و  بدون شك هدف اين نيست كه نفر اول يا دوم را تعيين كنيم؛ هدف سرزنش
. شماريم گرفتن هم نيست؛ هرچند، ما نقد علمي را براي پيشرفت از ضروريات مي ايراد

خود و ديگران پند بگيريم، با سخن كوتاه، هدف اين است كه از تجريبات گذشتة 
ها و دستاوردهاي علمي جديد اين رشته آشنا شويم و با تقويت روحية كار  نظريه

گو و تعامل با يكديگر بنشينيم، چرا كه  و پذيري و نقدپذيري به گفت گروهي و تحمل
  .كند ادبيات تطبيقي ماهيتاً بر شناخت خود و ديگري تأكيد مي

آور  جديدي را براي همة آنهايي كه از موضوعات مالل انداز ادبيات تطبيقي چشم
هاي نوين ادبي و  هاي جديدي در پژوهش اند و به دنبال افق تكراري خسته شده

هايي كه  در طول  تجربة شخصي من در سخنراني. اي هستند خواهد گشود رشته بين
الً در ام و سؤاالتي كه معمو هاي مختلف كشور داشته چند سال گذشته در دانشگاه

شود، مؤيد اين نكته است كه جوانان دانشجوي ما در  گونه مجامع علمي طرح مي اين
بر ما استادان است كه اين دانشجويان . هاي جديد پژوهشي هستند جوي حوزه و جست
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ها را به آنها نشان دهيم تا در  راهه هاي جديد آشنا سازيم و كج مند را با نظريه عالقه
هاي فردي را به  همة ما مكلف هستيم دغدغه. نگي قرار گيرندمسير صحيح علمي و فره

كناري نهيم و با عزمي راسخ و همدالنه، براي شكوفايي و گسترش ادبيات تطبيقي در 
  . هاي ايران بكوشيم دانشگاه

 ؛اي به خوانشي فيلميك اي اسطوره گذر از قصه«در اين شماره ايلميرا دادور در مقالة 
 ،پردازد تنها به بررسي جايگاه اسطوره در ادبيات كودكان مي نه ،»يك بررسي تطبيقي

نما را در فيلمي سينمايي  بازنمايي اسطورة گرگ انسان ،بلكه از اين مرز فراتر رفته
يكي از  هاي جديد ادبيات تطبيقي به استفاده از نظريه مقاله با وي در اين. كند تحليل مي

مسعود خليل پرويني و  .پردازد مي بيقيادبيات تط روز و مورد بحث در موضوعات به
هاي گسترده و  به يكي از حوزه» نظرية پذيرش در نقد ادبي و ادبيات تطبيقي«شكري در 

از ديدگاه نويسندگان نظرية پذيرش از . اند رشد ادبيات تطبيقي اشاره كرده روبه
و  توصيفي هاي مشترك بين نقد ادبي و ادبيات تطبيقي است و با استفاده از روش زمينه

زهره تائبي  .را شناسايي و تبيين نمايند  ها و اصول اين نظريه اند تا ريشه كوشيده تحليلي 
، تأثير حافظ بر گوته و »گرايي امرسن رمانتيسم گوته و تعالي: حافظ از دو نگاه«مقالة در 

دهد كه هريك از اين دو شاعر غربي چگونه حافظ  كند و نشان مي امرسن را بررسي مي
سيروس اميري و . اند اند و از او تأثير پذيرفته ا هماهنگ با فرهنگ و مليت خود فهميدهر

ِ انجير معابد تدرخشگرفي در  ساختاريِبررسي تطبيقي كاركرد «بزدوده در مقالة زكريا 
هاي  مؤلفة شگرفي را در رمان» ناتانيل هاثورن عمارت هفت شيرواني احمد محمود و

عين دهند كه محمود، در  و نشان مي كنند تحليل مي دو نويسندة غربي و شرقي
مهدي شفيعيان و . خود را حفظ كرده است  اصالت فرهنگي رمان ،تأثيرپذيري از هاثورن

بررسي تطبيقي غزل در شعر : عزلت سانت و صولت غزل«عليرضا جعفري در مقالة 
شرق و غرب  به بررسي دو نوع ادبي سانت و غزل در ادبيات ،»فارسي و امريكايي

گونة  ،ي ميان دو قالب غزل و سانتها شباهتدهند كه با وجود  پردازند و نشان مي مي
بومي ادبيات ة نگواز  تر متداولو استعمال آن  تر جذابفارسي براي شاعران معاصر 

الله آتشي و سارا توسلي در مقالة . بوده استيشينة بسيار و انواع متنوع آن پانگليسي با 
سربازِ انگليسي در شرق با / بررسيِ تصوير قهرمان: اي شعر و سينما نارشتهتحليل بي«
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هاي پسااستعماري،  اي و با توجه به نظريه با رويكردي بينارشته ،»رويكرد پسااستعماري
سرباز انگليسي / هاي واژگاني و تصويريِ قرن بيستم از قهرمان تصاويري را كه در رسانه

با  ندرو چِسترماناَها مقالة  در  بخش گزارش .كنند مي در شرق ارائه شده است، بررسي
پردازد؛  به گرايش جديد مطالعات مترجم مي» نام و ماهيت مطالعات مترجم«عنوان 
شده، به عامليت مترجم از منظر  جاي پرداختن به آثار ترجمه اي كه به حوزه
ادبيات تطبيقي در ناهيد حجازي تاريخچة انجمن . شناختي و فرهنگي توجه دارد جامعه

در پايان، دو كتاب از . كند ژاپن و گسترش آن را در اين كشور شرق دور بررسي مي
  .جمشيد بهنام و فرانسوا يوست، استاد بنام ادبيات تطبيقي، معرفي شده است

فرهنگستان زبان و ادب فارسي در طول عمر چهارسالة خود  ادبيات تطبيقيمجلة 
هاي كاربردي  ات تطبيقي را، بدون آنكه از پژوهشكوشيده است مباحث نظري ادبي

اي در اين زمينه خواهيم  نامه در شمارة بعدي ويژه. غافل شود، در اولويت نظر قرار دهد
  .داشت
  

  سردبير
رضا انوشيرواني علي



 

  فيلميك؛ خوانشي به اي اسطوره اي قصه از گذر
  تطبيقي بررسي يك

 ايلميرا دادور

  جو حميدرضا رحمت
  
  

  هچكيد
 به ملل كهنهاي  فرهنگ الي البه ازها  اسطوره .است بوده اسطوره هميشگي جايگاه ادبيات
 ميان، اين در .اند داده ادامه خويش زندگي به ،گوناگونهاي  شكل به و اند كرده رسوخ متون

 به بنا است، خردسال مخاطب براي هايي افسانه وها  قصه شامل امر بدو در هك ادبيات كودكان
 .است بودهاي  اسطوره محتواي براي مناسبي صورت همواره خود، ذاتيهاي  ويژگي

 است بوده جايگاهي كودكانه،ة ساد داستان يك وراي در كهــ  قرمزي شنلقصة  ديدگاه، ينا از
 و فرهنگي بررسي يك براي مناسبي موضوع تواند مي ــ نما گرگ انسان اروپايي ةاسطور براي

   .باشد تطبيقي
 سينمايي اثر يك در بار اين ،)نما انسان گرگ ةاسطور( اسطوره اين و قصه اين بازپيدايي

 ةدربرگيرند كه نگاهي بيفكند؛ موضوع بهاي  دوباره نگاه مقاله اين كه است شده باعث معاصر،
 از يكي يعني ست؛سينما و ادبيات يعني هنري، بيان مختلف ةشيو دو ميان تطبيقي بررسي يك

  .تطبيقي ادبيات در بحث ردمو و روز به موضوعات
 هفتم، هنر ازاي  نسخه تا كهناي  قصه از تكاملي روند اين در كه است اين اساسي پرسش

 از ناشيها  دگرگوني اين است؟ داده رخ داستان در اي مفهومي و مضموني تغييرات چه سينما،
 ،ها پرسش اين براي پاسخي به يافتن دست براي دريافت؟ راآنها  توان مي چگونه و چيست
 تطبيقي ادبيات متفكر چند نظرياتهمچنين و  فرويد، و يونگ كاوي روانهاي  داده و مفاهيم

 مدرن انسان ةپيچيد تفكر طرز ازتري  گسترده درك به خواننده ،نهايت در تااند  آمده ما ياري به
 .يابد دست امروزي

   .كاوي روان اقتباس، ،قرمزي شنل ،سينما و ادبيات ،نما انسان گرگ ةاسطور ،اسطوره :ها كليدواژه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نويسندة مسئول( دانشيار ادبيات تطبيقي، دانشگاه تهران(  
  idadvar@ut.ac.ir :نگار پيام  
 دانشجوي دكتري ادبيات فرانسه، دانشگاه تهران  
  Hamidreza_rj@yahoo.com :نگار پيام   
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  و طرح مسئلهمقدمه . 1
نظران ادبيات تطبيقي بر اين باورند كه رابطة ميان ادبيات  تمامي صاحب تقريباً امروزه

  .يقيبادبيات تطة اي است برخاسته از حوز آن، رابطهة و هنر، در معناي گسترد
و يكي از متفكران بزرگ  2ادبيات تطبيقي ةچكيدمؤلف كتاب  1ير برونل، پيبه نظر 

هاي بيان  هنر نزديك كردن ادبيات به ساير زمينه«ادبيات تطبيقي   ادبي در قرن بيستم،
منظور بهتر توصيف  يا دانش و يا مسائل و متون ادبي به يكديگر، آن هم به) هنري(

  ).263 3برونل و شوورل(» كردن، بهتر فهميدن و بهتر چشيدن آنهاست
نظران بزرگ اين حوزه، ادبيات تطبيقي را نه تنها  ديگر صاحباز  4هنري رِماك،

داند، بلكه آن را زمينة خاص  مي» كشوري خاص ةمطالعة ادبيات در وراي محدود«
به (گيرد  نيز در نظر مي» هاي دانش بشري مطالعة ارتباطات بين ادبيات و ساير حوزه«

  ). 15نقل از انوشيرواني 
ميالدي، قرني كه تأمالت در باب مسئلة روابط بين افزون بر اين، از قرن هجدهم 

ها  ، فكر يك ارتباط كلي بين هنر)133 شوورل(هاي ديگر آغازيدن گرفت  ادبيات و هنر
  .همچنان در حال توسعه است
طرح  ]اين[سان شكلي از  توانند بدين هاي ديگر مي هنر/ واجهة ادبياتخطوط مهم و اساسي م

هاي ديگر  اصلي براي هنر ةچگونه ادبيات به ارائة يك ماد ،نخست: كلي را داشته باشند
هايي كه الزاماً متفاوت، ليكن قياسي،  ها به شيوه پردازد؟ و دوم، چگونه ادبيات و ديگر هنر مي

  ) 136- 135(اند؟  مشابه و برابر هم هستند، متوسل شده

ت ادبيات عمومي و ادبيابا عنوان  5كتاب سيمون ژون مةحسن فروغي در مقد
تطيبق دادن را نوعي سنجيدن و تعريف كردن و فهميدن متون  ،تطبيقي، رسالة راهبردي

  :نويسد داند و مي ادبي از خالل يكديگر مي
اند، ازنظر بررسي تاريخ آداب و سنن و  مطالعات تطبيقي گرچه ازنظر ادبي غير قابل اغماض

مطالعات از سويي ما را به سمت  اين. ها نيز از اهميت زيادي برخوردارند تاريخ آرا و انديشه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Pierre Brunel  
2 Précis de littérature comparée. P.U.F: Paris, 1989 
3 Yves Chevrel  
4 Henry Remak 
5 Simone Jeune 
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فروغي، (ها  شناسي جوامع و ملت دهند و از سوي ديگر به سمت روان شناسي سوق مي جامعه
   ).2 مترجم در كتاب سيمون ژون مةمقد

 1قرمزي عاميانة شنل/ هاي گوناگون داستان كودكانه از اين ديدگاه، بررسي بازپيدايي
مطالعات ادبيات  ةهاي بيان هنري، نه تنها در زمر در ادبيات مكتوب و يا در ساير شيوه

تطبيقي خواهد گنجيد، بلكه حتي با فراتر رفتن از مرز مطالعات ادبي، به يك مطالعه 
ها و آداب اجتماعي ـ سياسي تبديل  براي شناخت بهتر و يا شايد متفاوت تاريخ انديشه

  . خواهد شد
هاي معروف در فرهنگ  ا و داستانه قرمزي، همانند بسياري از افسانه داستان شنل

ها و  اما به شكل ،هاي بسياري شده در طول ساليان دراز دستخوش دگرگوني ،ملل
  .هاي گوناگون به حيات خود ادامه داده است صورت

ميالدي بود كه اين افسانة عاميانه را  هفدهمقرن  نسةدر فرا 2رونخستين بار شارل پِ
ضمن نگاه  3رن بعد، در آلمان، برادران گريمسپس دو ق. صورت مكتوب مدون كرد به

اين صورت تازه كه  .اي بدان بخشيدند تازه اصلي داستان، صورت نسبتاًة داشتن شالود
كننده  جايي مكاني روايت از جابه ،سو نشان از گذشت زمان داشت و از ديگر سو يكاز

 ؛اري نيز هستهايي ساخت ترجمان دگرگوني ،تر اي ژرف ثر بود، در اليهأو مخاطب مت
  . فلسفيـ  فكري و، يشناخت ارزشي، زيبا ،شناختي هايي جامعه دگرگوني

ما، نسخة ديگري از اين افسانة  نةدو قرن پس از برادران گريم و اين بار در زما
كه  4قرمزي شنل يك اثر سينمايي با عنوان :معروف به شكلي جديد ارائه شده است

هاي مكتوب اين داستان  ل بسيار متفاوت از نسخهحا وبيش وفادار و درعين كم ياقتباس
  . است

چيزي  ،شود بندي مي ادبيات كودك تقسيم يرمجموعةدر ز قرمزي شنلهرچند داستان 
شناختي  شناختي و يا روان شناختي و چه ازنظر جامعه از ارزش ادبي آن، چه ازنظر زيبا

  .دارد و يك درون قابل تأملانگارانه  اين داستان يك برون سادهكه  چرا شود؛ كاسته نمي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .هم ترجمه شده است قرمزي كالهدر فارسي به  1

2 Charles Perrault  
3 Les frères Grimm 
4 Red riding hood  
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بلكه حتي ، روي نوع كهتري از ادبيات نيست هيچ به ديگر سخن، ادبيات كودك به
هاي بزرگ ادبي،  گونه زام به هنجارهاي گاه دشوارِتزبان ساده و آزادي نويسنده از ال

اين نه تنها همان چيزي است كه  .راحتي خودنمايي كند شود كه تخيل بتواند به باعث مي
 ،در ساير آثار ادبيآن،  ظهور و خلوصكه است چيزي بلكه همان  ،خواهد ودك ميك
كه در اين  مسئلة شر توان گفت كه تر مي در سطحي باالحتي . شود ميو بررسي  ودهست

روي نشاني از  هيچ به ،نما وجود دارد قصة عاميانه در چهارچوب حضور گرگ انسان
شدت عميق و  نما يك ترس و يك باور به نگرگ انسا. سادگي مفاهيم كودكانه ندارد

تواند گوشة  شناسي اين باور مي بوده است و ريشه هفدهتا  پانزدهرايج در اروپاي قرون 
  1.تاريكي از اين فرهنگ كهن را بر ما آشكار كند

  :نويسد مي 3ادبيات كودكانهدر كتاب خود تحت عنوان  2ايزابِل ژان
أثيرگذاري ادبيات كودكانه، خود را ناچار به پاسخ دادن به محققان با كندوكاو در ذات و دليل ت

هايي از  پرسش. بينند شناختي، آموزشي و نهايتاً ايدئولوژيك مي هايي از جنس زيبايي پرسش
توانند  هاي بيان ادبي، مي ادبيات كودكانه، همانند تمام ديگر شكل ةآيا آثار حوز«قبيل اينكه 

خود  أمبد معةشوند؟ آيا اين آثار شامل اميال و اهداف جا عنوان اثر هنري در نظر گرفته به
  )10ژان (» نيستند؟

  .»شك مثبت است پاسخ اين سؤاالت بي«: نويسد وي در ادامه مي
كند با  گيرد كه سعي مي هاي تطبيقي قرار مي جهت در زمرة بررسي مقالة حاضر، ازآن

از يك را ادبي و انتقال آن ه، تحوالت تاريخي و يانموضوع قرار دادن اين افسانة عام
بين ادبيات و سينما را با بطة راو  ،)سينما(ديگر ة به يك شيو) ادبيات(بيان هنري ة شيو

  . دكنمطالعه  ،استفاده از يك مثال و مورد عيني

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در تمثيالت غربي نشان پرخوري و خشم و تجسم دو گناه از . گرگ حيواني است كه عمدتاً شهرت بدي دارد« 1

روميان به گرگ ماده . در هنر عيسوي مربوط به فرقة دومينيكن و نشانة ارتداد است. هفت گناه بزرگ است
آنها كودكان . شير داده بود ،اي شهر روم گذاران افسانه رموس، بنيان به روملوس وكه زيرا  ،گذاشتند احترام مي

هاي جنگي  تصوير گرگ روي پرچم. بودند كه گرگ براي او مقدس بود ،مارس، خداي جنگ نزد روميان
 .)90هال ( »گاهي گرگ نشانة آپولوست. شد روميان ديده مي

2 Isabelle Jean 
3 La Littérature enfantine 
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سطح نخست كه بيشتر به يك : شده است اين رابطه در دو سطح بررسيدر اينجا 
و در  پردازد بررسي مسئلة انتقال و اقتباس ميبه  ،ساختاري نزديك استـ  تحليل فرمي

  . شوند ميهاي ممكن و تغييرات ضروري مطالعه  فرصت و مشكالت احتمالياين ميان، 
شود تغييرات  سعي مي است،به يك تحليل محتوايي نزديك كه سطح دوم در 
ز ا: شناسانه بررسي شوند سه نسخة اين قصه و از ديدگاهي روانترين  مهمدر  محتوايي

 مكتوب به نسخة ين دو نسخةا در سطحي باالتر، از ،نسخة دوم و نسخة اول به
  .سينمايي

  
  امكان يك اقتباس : قرمزي شنل. 2

  .هاي متداول بوده است اقتباس از موضوعات ادبي يكي از روش ،در تاريخ سينما
يستم شود تا بتوان مسائل و مشكالتي را كه انتقال از يك س اين روش سينمايي باعث مي

كند، برجسته كرد و مورد مطالعه قرار  شناختي ديگر ايجاد مي شناختي به يك سيستم نشانه نشانه
  .)174 1آكت(داد 

ادبيات تطبيقي بايد گفت كه اگر ة در مورد امكان بررسي چنين موضوعي در حوز
متون و يا به ) هنري(هاي بيان  ادبيات تطبيقي را هنر نزديك كردن ادبيات به ساير شيوه«

منظور بهتر توصيف كردن، بهتر فهميدن و بهتر  ادبي ديگر در نظر بگيريم، آن هم به
توان منكر يك جايگاه مهم در تفكر تطبيقي براي سينما و  گاه ديگر نمي چشيدن آنها، آن

 ).263 برونل و شوورل( »هاي تصوير شد اوريبراي فنّ

اما معموالً مورد (اي اساسي ه هاي سينمايي يكي از جنبه اقتباس، امروزه درواقع
بايستي رسد كه  حتي به نظر ميو  دهند ارزش متون ادبي را شكل مي ،)هشد غفلت واقع
  ).274(هاي يك متن ادبي دانست  سنگ ترجمه ها را همانند و هم اين اقتباس

ــ  ها اين اقتباس. هاي سينمايي شد اقتباس ةكنند مردميتوان منكر نقش  شك نمي بي
كمي در ة كه براي عد را اي آثار ادبي ــ گونه بوده است كه از ابتداي امر اين همان گونه

حتي مردم گاه « و گذاشتند تري از مخاطبان مي گستردهمعة در اختيار جا ،دسترس بودند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Jean Louis Haquette  
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عنوان نسخة اصلي و ابتدايي در نظر  شده را به عادت پيدا كرده بودند كه فيلم اقتباس
275(» دوم عنوان يك اثر دست ا بهاثر قديمي ر بگيرند و خود.(  

چرا كه براي نسل  است؛صادق  قرمزي شنلويژه در مورد داستان  اين موضوع به 
كنند و در نتيجه  ها زندگي مي هاي آشناي مادربزرگ جديد و جواني كه محروم از قصه

 قرمزي شنلة شد شناسند، نسخة اقتباس كمتري را مي ميانةهاي عا ها و داستان افسانه
  . عنوان يك اثر اصلي و نوظهور جلوه خواهد كرد به

كه چندين كار سينمايي را نيز در  بيستم ــقرن  نةفرانسوي مياة نويسند 1،آندره مالرو
  :نويسد اقتباس و گذر از متن ادبي به فيلم ميبة در مورد تجر ــ خود داردمة كارنا

نخست : ر ادبي از يكديگر متمايز كرديك اث ]پيدايش و تحول[مرحله را در  سهتوان  امروزه مي
اين مرحله،  در. فيلم حلةو سوم مر ،دوم بازخواني آن ،]شده و تازه آفريده[اثر هنري ناب 

قصد  اين هنر، به. شود ، خود به يك هنر اصلي تبديل مياثر اصليبا از بين بردن  ،بازتوليدشده
خوبي استفاده  به ]به نفع خود[ها  از اين توده ]در ضمن[هاي مردم توليد شده و  توده ]جذب[

  ).176(كند  مي
كنندگان سينماي  دار نزد ستايش و پرطرف[در اينجا در مقابل يك طرز تفكر قديمي 

 ترين گيريم كه قائل به اين بودند كه سينما برترين و مناسب قرار مي ]2صامت مثل رومن روالن
پس از پشت سر گذاشتن  ،ين نوع تفكرا ]امروزه[. هاي مردم است هنر براي پرداختن به توده

سينمايي، توانسته است از هنر  فنّاورانةهاي عظيم  جهش هاي مختلف و با پشتيبانيِ تجربه
  ).177(ها را بسازد  مردمي سينما، هنر هفتم و يا هنر توده

نخست : بندي كرد توان تقسيم تفكر مالرو در باب سينما را در دو بخش اصلي مي
 هاي بازتوليد و دوم تفكر در خصوص نتايج اين بازتوليدات بر كنيكتحليل و بررسي ت

  ).277( وي تصورات جمعير
نظر قرار دادن  در پي مدتوانست آندره مالرو درواقع از نخستين كساني است كه 

او . تخيل و تصورات جمعي، آن را به مفهوم اسطوره نزديك كندة مفهوم پيچيد
» پسندند هاي مردم هم اسطوره را مي ست و تودهها سينما مخاطب توده«: نويسد مي

)277.(  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 André Malraux 
2 Romain Rolland  
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 ،گوي نزديكو توانند در يك گفت ين ديدگاه، و ازنظر مالرو، سينما و اسطوره ميا از
مشترك  اي هكنند سو اسطوره هماهنگ يكچرا كه از كنند؛ پشتيباني يكديگر را بسيار
سازد  گون ميهمسان و يك ،ها و اختالفاتشان در وراي تفاوت ،ها را است كه انسان

نهفته است كه در وراي اختالفات  ي در تصويريروي عظيمن ،ديگرسوي از  و) 277(
  . دهد قرار ميخود ها را به طور يكسان مخاطب  انسان ،شناختي زبان
قرمزي، توانسته است  نسخة فيلميك داستان عاميانة شنل ،قرمزي شنلين ديدگاه، ا از

مدلولي كلمات و دنياي انتزاعي آنها فاصله بگيرد و با  هرچه بيشتر از تنگناي دال و
به بيشتر عاميانه كردن اين داستان كهن و به  ،تصوير استفاده از برتري خصوصيات ذاتيِ

گاه  اقتباس در سينما هيچ«: نويسد مالرو مي. تر كردن آن به يك اسطوره كمك كند نزديك
قصه آزاد و به فرمان  ]ةسيطر[ز داراي يك ارزش مستقل نخواهد بود مگر وقتي كه ا

  ).278( »اسطوره باشد
را با دو نسخة  قرمزي شنلفيلم هاي بسيار زياد  توان تفاوت گونه است كه مي بدين

در فيلم، كارگردان ديگر پايبند قصه نيست و جز چند : مكتوب داستان توجيه كرد
 ــ زي هستندقرم هايي از نسخة قديمي شنل كه درواقع يادآوريــ  سكانس كوتاه

او توانسته  ،)خواهد همان طور كه مالرو مي(حال  درعين. ديگري به داستان ندارد جعةمرا
تري  صورت عيني تصاوير نسبت به كلمات به(است با ياري گرفتن از قدرت تصاوير 

  . نما داشته باشد گرگ انسانة ، تداعي موفقي از اسطور)آيند نزد انسان به ادراك درمي
و  كند ميقرمزي توجه  تنها به تفسيرهايي از داستان شنلخود  اثر كارگردان در

فيلم او بدون  ،حال درعين ، اماهاي كالسيك نيست نسخه درواقع پيرو خط روايتيِ
شود  موفق مي ،اضافه كردن چيز زيادي به نسخة اصلي، از گذر بازي كردن با تصاوير

ش جديد در بخش دوم اين اين خوان(دست بدهد ه خوانش جديدي از اين افسانه ب
  .)شده استبررسي  ،مقاله، بخش تحليل محتوايي

و ) 279( استقالل تكنيكي سينمادرواقع، اقتباس سينمايي با بهره جستن از 
و يا (تواند در به تصوير كشيدن و تداعي امر ناپيدا  فرد آن، مي هخصوصيات منحصرب

نواحي «اي  و بوي اسطورهرنگ  ؛اي ببخشد ، به آن رنگ و بويي اسطوره)نامحسوس
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هاي منطق  بندي گيرند و از تقسيم قرار مي يتاي در ذهن كه مابين رؤيا و واقع ميانه
  ).278( »اند اما هميشه حقيقي ،گريزند مي

عبارت است از يك باور  اي قرمزي، به طور ويژه در مورد داستان شنل امر ناپيدااين 
حضور و تأثير موجوداتي  بارةدر مهفدهو  شانزدهمعميق مردمي در اروپاي قرن 

اين باور، و يا شايد ترس، چنان . هايي فراانساني دارند گرگ كه قدرت نيمه ـ انسان نيمه
اي صدساله، تنها در  در فاصلهخوانيم،  چنان كه مي آن كه رسوخ كرده بوددر بين مردم 

شده تبديل  هايي كه تحت تأثير شيطان به گرگ از انسان هزار مورد سيحدود  فرانسه
  1.ده استگزارش ش بودند

اين ديدگاه رايج «آنها ة العاد به ديگر سخن، امروزه به ياري تصاوير و قدرت خارق
اين دو  وشده است كه مرز بين امر واقع و امر خيالي ديگر چندان محكم نيست 

 ).294(» راحتي در يكديگر تنيده شوند توانند به مي

تر جلوه دادن  موفقي در عيني نسبتاًبة تجر قرمزي لشنفيلميك  ةنسخ ،ين ديدگاها از
نماست انسان افسانة گرگ .نما در فيلم، در دنياي واقعي يك روستاي  انسان گرگ

 و شود احساس مي هاي اين روستا كامالً انسانة دورافتاده و در تار و پود زندگي روزمر
و (عيني  مالًبه صورتي كا ،از طريق جادوي تصاوير ،قدرت مخرب و ترسناكش

آيد و حضور او ديگر محدود به انتزاع كلمات و  ، به ادراك درمي)حال خيالي درعين
انساني، يعني قوة  نةگا يكي از حواس پنج بلكه ملموس و محسوسِ ،مفاهيم نيست
  . بينايي است
اند يك آشوب  منطقي ما توانستهـ  هاي تصوير در دنياي مفاهيم و تصورات استداللي اوريفنّ
شده  مانند دنياي ساخته[دهند كه ديگر  ارائه مي را آنها به ما دنيايي. برپا كنند ]قابل توجه[

كه وجود ندارد  شود، درحالي بلكه توسط حواس ما درك مي ،انتزاعي نيست ]توسط كلمات
)294.(  

مكاشفه در سالن تاريك، نيازمند اتكا به «از اين ديدگاه، اقتباس يك هنر است؛ زيرا 
  ). 18گرشاسبي و بيات (» يرومندي است كه رؤيا را در حكم حقيقت درآوردمنطق ن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)2013 ةفوري 14شده در  ديده( http://www.dinosoria.com/loup_garou.htm“” برگرفته از 1
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  اسطوره در گذر زمان: قرمزي شنل. 3
هاي  ها و شكل صورت ونظر از چرايي پيدايش  بازآفريني يك اثر ادبي، صرف

 پويانماييتئاتر، سينما، (هاي متفاوت بيان هنري آن  و حتي جدا از گونه آن گوناگون
 كند هاي مختلف جلب مي از هر چيز توجه را به تغييرات محتوايي اين نسخه، قبل ...)و
  . شوند ، همه دستخوش تغيير ميشكل و قالب، از محتوا گرفته تا مياندر اين  و

شك خود ريشه در  هاي مختلف يك داستان واحد كه بي تغييرات محتوايي نسخه
تواند  مي ،حتي سياسي دارند و گاه يشناخت زيبايي و فلسفي ي وشناخت تغييرات جامعه

  . دست باشد يناهايي از منبع مناسبي براي بررسي
 و روسه نسخة شارل پِ ،قرمزي شنل هاي موجود قصة از ميان تمام نسخهدر اين مقاله 
به  ده است،كركارگرداني آن را  2كيكه هاردورا  1لي جانسونزْديويد ل برادران گريم و

  . كنيم ميبررسي  زمان خود، انخاطبمدليل اقبال 
داستان خود را طعمة گرگ قرار  قرمزيِ تر، شنل در دنيايي تاريك ،هرچند پرو

جديد، يعني شكارچي،  يبا وارد كردن شخصيت ،رغم اينكه برادران گريم دهد و علي مي
كشند، اين تغيير محتوايي  دخترك كوچك داستان را از شكم گرگ بيرون ميآخر  دست

 سو نقش يكاز ،در اين باره يكي از نكات مهم(نخواهد بود  بزرگ موضوع بررسي ما
و يكي از نتايج مستقيم آن، يعني تنبيه  م ميالديمذهبي در قرن هفده باورهاي قويِ

م، قرن رنگ شدن چنين باورهايي بعد از قرن هجده كمشديد خطاكار، و از ديگر سو، 
  .)و تغيير پايان داستان است روشنگري،

ها،  نظر از تفاوت صرف ،است كه اين هر دو نسخة قديمي را در اينجا سعي شده
گاه شالوده و پيام اصلي آنها را با نسخة  آن و كالسيك در نظر بگيريم نمونةعنوان يك  به
لي جانسون مقايسه كنيمزْل .  

 ،با تفسير داستان اصلي و با بازي كردن با تصاوير، تر گفته شد كه هاردويك پيش
اين خوانش جديد كه . قديمي ارائه دهد از اين افسانة را يتوانست خوانش جديد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 David leslie Johnson  
2 Catherine Hardwicke  
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در تحوالت دنياي جديد را  تأثيراتمحصول نوع ديدگاه كارگردان است، همان قدر 
  . را دارد كه تالش در جهت آموزش و انتقال آنهاخود 

ميالدي به  نوزدهمعلوم انساني و ادبيات، از قرن  ةاين تحوالت در حوز ترينِ مهم
كشفي كه سومين جراحت را  ؛شك كشف روان ناخودآگاه بشر بوده است ، بياين سو

وارد آورد  1انديشي انسان، پس از انقالب كپرنيك و پس از انقالب داروين، بر پيكر ساده
هاي مربوط به زندگي انساني موجب  هاي عظيمي را در بسياري از زمينه و دگرگوني

  . شد
هاي مدرن آن  و نسخه قرمزي شنلسيك داستان هاي كال از اين ديدگاه، بررسي نسخه

  . هاي قابل تأملي خواهد بود نكتهة بازگوكنند ،انهسشنا اي روان از دريچه
 نخستين نشانه از تأثير انقالب فرويدي بر نويسندگان مدرن، در داستان مورد مطالعة

 شخصِ در هر دو نسخة كالسيك داستان، سوم. ديد راوي استية اين مقاله، تغيير زاو
كند  متوجه داستان دختركي مي ،روح بي در يك سير روايي نسبتاً ،خواننده را ،داناي كل

اما در نسخة . دشو گرفتار عقوبتي سخت مي ،هاي مادر كه در پي نافرماني از راهنمايي
 ،كند جلب توجه مي ر چيزكهن، آنچه در ابتداي فيلم بيش از ه فيلميك اين قصة

اين ساختار زباني، ). دقيقة دوم( توسط دخترك داستان است مناستفاده از ضمير فاعلي 
كه يك يادآوري از كودكي قهرمان داستان است، بالفاصله مخاطب را  اي صحنهدر كنار 
دهد و افزون بر اين،  قرمزي قرار مي احساسي نزديك با شنل آشنايي و هم فضاي در يك

  .كند ن شخصيت ميهاي رواني و احساسي اي او را آمادة پذيرش پيچيدگي
، با حركت آرام گذشته يادآوريِاين  و پس از رجوع به خوداين  درواقع، پس از

دقيقة ( كند مي ،قرمزي جامعة محل زندگي شنل ،دوربين كه سعي در نشان دادن روستا
به به طور كامل  ،جامعهو  من و كودكيسه عنصر كليدي مفاهيم فرويدي، يعني ، )دوم

  . شود مخاطب عرضه مي
تري در  نقش پررنگ ،با ظهور عنصر مذهب ،هاي حاكم بر آن عنصر جامعه و ارزش

كه براي مقابله با تهديد ــ و كاروان همراه او  2پدر ساالمون. گيرد داستان به خود مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Darwin 
2 Le père Salamon  
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شدت با  بهــ اند  گرگ در روستا، توسط اهالي به آنجا فراخوانده شده ةشد دوباره زنده
شوند و كارگردان نيز، شايد براي برجسته كردن  ي همراهي ميهاي مذهب ها و نشانه نماد

  ).27تا  25دقيقة (ها ندارد  اين حضور و اين تأثير، ابايي از برجسته كردن اين نشانه
شناسي زيركانه  خالي از اين نشانه ،در بدو ورودش به روستا ،پدر ساالمون بةخطا
و نيز با متقاعد كردن آنها از طريق او با در خطر دانستن روح تمام افراد جامعه . نيست
نما ممكن است در وجود  انسان گويد كه گرگ ل و تفاسيري غريب، به آنها مييوسا

 .)33تا  31دقيقة ( هريك از آنها و يا يكي از نزديكانشان نهفته باشد

چرا كه با به سخره گرفتن  ؛فيلميك اين افسانه است اين خطابه از نقاط عطف نسخة
، آنها را وارد )بودند  يك گرگ معمولي را كشته قبالً كه(وس روستائيان واقعيت ملم

شدت نمادين كه حاصل افق ديد  به يسطح ؛كند تري از امور مي سطح باالتر و پيچيده
  . لي جانسون نسبت به پرو و برادران گريم استزْتر ل متفاوت و گسترده

ز مضامين اصلي داستان عنوان يكي ا ، بهشر اين ديدگاه تازه نسبت به مسئلة
جز با  ــ فكري انسان مدرن امروزي استمة شده در منظو كه پروردهــ قرمزي  شنل

كاوي، قابل تفسير و  آنها روانجملة و از  عصر جديدبازگشت به نظريات ساختاري 
  . دريافت نخواهد بود

روان دائمي  ةدرواقع برآيند مبارز مندانيم كه  هاي فرويد مي آموزه با توجه به
درگيري ميان اميال جسماني  ، نوعياين مبارزه. ناخوداگاه و روان خودآگاه بشر است

  . استبراي زندگي اجتماعي و مورد نياز الزم  هاي ذهنيِ اي از ارزش انسان و مجموعه
كاوان بزرگ اروپايي، يعني  هاي يكي ديگر از روان آموزه با توجه بهاز ديگر سو، 

به شناختن و  ،ن براي رسيدن به درك جامعي از هستي خويشكه انسا دانيم مييونگ، 
توانند در تفسير  اين هر دو آموزه مي. داردنياز اهميت دادن به روان ناخودآگاه خود 

  .قرمزي بسيار مفيد و راهگشا باشند مدرن شنل نسخة
 مينا44ُدر . معادل شر در نظر گرفته نشده استمًا نما الزا در اين نسخه گرگ انسان

نما، گرگ  قرمزي و گرگ انسان معنادار ميان شنل كامالً وگوي گفتفيلم و در يك قيقة د
كه با او در سفري به بيرون از  كند پيشنهاد ميقرمزي  به شنل ،رؤياهاضمن حرف زدن از 

قرمزي و همراهي ناشناس در  اي كه تصويري از شنل سكانس ميانه. همراه شود روستا
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كند كه اين  بالفاصله اين احساس را به بيننده القا مي ،دهد ميبلنداي سپيد يك قله نشان 
 وگوي گفتافزون بر اين، در دومين . وجه جاي بدي نخواهد بود هيچ به بيرون از روستا

هيئت  فيلم، گرگ كه اين بار دردقيقة مين ا88ُتا  86قرمزي با گرگ، در فاصلة  شنل
يك امتياز كه باعث عمر  ؛داند مي تنعمرا يك  گرگ بودن ،شود خود ديده مي انسانيِ

  . دشو رانساني ديگر ميبقدرت فراوان و خصوصيات اَ و پايان بي
 .قرمزي را بلعد و نه شنل لي جانسون، ديگر نه مادربزرگ را ميزْنماي ل گرگ انسان
، سطحي كه هم نبود كننده به سطح ديگري از انسان دعوت ؛كننده است او تنها دعوت

  . باشد و هم بد و شيطانيتواند خوب  مي
هاي  تواند تصويرگر درگيري قرمزي در قبول اين دعوت مي ترديد شنلشك  بي

و  ها ترس. اش باشد رواني ـ رواني يك انسان در هنگام ورود به دورة بلوغ فكري
قرمزي گرگ را  ، شنل44دقيقة  گوي گفتدر  .خرافات مردم روستا هنوز همراه اوست

كه  ــ فيلم صحنةاما در آخرين  ،نامد مي شيطاناو را  88دقيقة  وگوي گفتو در  ،قاتل
قرمزي كه گويي منتظر گرگ  شنل ــ هاست  صحنه ترين كننده يكي از پرمعناترين و تعيين

  . كند لبخند پذيرايي مي با اواز  ،بوده است
و داستان از اجتماع روستا  قرمزيِ اين آشتي پاياني با گرگ كه با فاصله گرفتن شنل

نوعي كمال در ة كنند ، تداعيهمراه شده است افتاده در جنگل اي تك استقالل او در خانه
الگوي  همان كمالي كه يونگ آن را در كهن. شخصيت دخترك كوچك داستان نيز هست

نتيجة شناختن نيروهاي دروني روان و پيوند خوردن با طبيعت كامل دروني و  خود
  .داند بيروني مي

  
  گيري نتيجه. 4

هاي بيان هنري، از ديرباز از جملة  ميان ادبيات و ساير شيوه بطةبررسي را
امروزه اين مطالعات با قرار . علوم انساني بوده است ةهاي متفكران حوز مشغولي دل

  .اند تري به خود گرفته گرفتن در زيرشاخة مطالعات ادبي ـ تطبيقي، صورت مدون
هاي كهن فرهنگ  ها و باور ترس و ها ثر از ارزشمتأچنان  انسان مدرن امروز هم

ب است و گاه حتي او را به فكر نما هنوز هم براي او جذا گرگ انسان. نياكان خود است
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شايد  ترسي كه پس از خواندن و يا گوش كردن به يك افسانة. ترساند دارد و مي ميوا
اصر، كرد، امروز براي انسان مع وسطايي رخنه مي حتي تخيلي، در وجود انسان قرون

تر و  مراتب سنگين بلكه به ياري جادوي تصوير در هنر هفتم، به ،تر نشده رنگ تنها كم نه
هاي فكري  خوبي خود را با پيشرفت به هنربه ديگر سخن، . تر هم شده است كننده رخنه

  .و رواني انسان منطبق كرده است
ون نوشتاري به هاي بيان هنري، از متون شفاهي به متون نوشتاري و از مت تحول شيوه
خوبي مشاهده  هچرا كه ب ؛، يك تحول ساختاري مثبت بوده استييتصاوير سينما

رنگ كلمات به حضور محسوس  شود كه انسان هنرمند توانسته است از انتزاع كم مي
اش بهتر  هاي فرهنگي گونه در نگاهداري و انتقال ارزش و بدين يابد تصاوير دست

  . بكوشد
اي  هاي نو، رگه نزد انسان امروزي و بيان آنها به روشدر ها  بقاي اين ارزششك  بي

رواني او را نيز در خود ـ  ي فكري)ها و شايد پسرفت(ها  ها و پيشرفت از دگرگوني
دنيايي كه تعاريف در آن  ؛ها نشان از دنياي جديد انسان امروز دارند اين دگرگوني. دارد

اما آيا . اند شده ل دشوارترئتر و مسا تنيده هاي خوبي و بدي درهم مرز و اند تغيير يافته
  تر شدن آگاهي انسان نيست؟  راستي نشاني از گستره بهموضوع اين 
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  نظرية پذيرش در نقد ادبي و ادبيات تطبيقي
   خليل پرويني
  مسعود شكري

  
  
 

  چكيده
هايي را به همراه  ها و فرصت رابطة تنگاتنگ و فشردة علوم و فنون، در غالب اوقات چالش

. رساند ها مي دارد كه شناسايي آنها كمك شاياني به محققان و پژوهشگران در اين زمينه
هاي مشترك بين  هايي هستند كه مفاهيم و زمينه ادبيات تطبيقي از حوزه هاي نقد ادبي و حوزه

يكي از . سازد آنها چنان گسترده است كه گاه تشخيص مرزهاي ميان اين دو حوزه را دشوار مي
در اين مقاله، با استفاده . است نظرية پذيرشهاي مشترك بين نقد ادبي و ادبيات تطبيقي،  زمينه

را شناسايي كرده، نقاط   ها و اصول اين نظريه كوشيم تا ريشه يلي، ميو تحل از روش توصيفي
دهد كه نظرية  نتايج چنين نشان مي. مشترك آن را در نقد ادبي و ادبيات تطبيقي متمايز كنيم

زمان با پر كردن خأل اساسي نقد ادبي در زمينة غفلت نسبي از نقش  پذيرش توانسته است هم
ي، به غناي ادبيات تطبيقي در دو مكتب فرانسوي و امريكايي كمك خواننده در تحليل اثر ادب

  . كند

  . نظرية پذيرش، نقد ادبي، ادبيات تطبيقي، مكتب فرانسه، مكتب امريكا :ها كليدواژه
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  مقدمه . 1
نظران آنها را  اند كه برخي از صاحب چنان به هم پيوسته نقد ادبي و ادبيات تطبيقي آن

نظرية ادبي و نقد ادبي را زيرشاخة ادبيات تطبيقي  1ند آلدريجكساني مان. دانند يكي مي
هم معتقد است كه ادبيات تطبيقي درواقع همان نقد ادبي يا همان  2ييوست. دانند مي

نظران، ادبيات تطبيقي را فلسفه و رويكرد  اما گروهي ديگر از صاحب. ادبيات است
  .)106ذكاوت (آورند  جديدي در ادبيات و در نقد ادبي به حساب مي

براي درك تاريخ . ادبيات تطبيقي مكمل تاريخ ادبيات و اساس نوين و استوار نقد ادبي است
هاي  ادبيات و نقد نوين ادبي، ادبيات تطبيقي عنصري اساسي است؛ زيرا به كشف ريشة جريان

 ضرورت روند تكاملي ادبيات ملي تالقي با ادبيات. پردازد فكري و فني در ادبيات ملي مي
غنيمي هالل (كنند  هاي انساني و ملي با يكديگر همكاري مي تعالي انديشه جهاني است كه در

33(.  

اين رشته در ابتدا از . تر از نقد ادبي دارد ادبيات تطبيقي عمري بسيار كوتاه
گذاران آن در مكتب فرانسوي، خود  گستردگي چنداني برخوردار نبود و بنا بر نظر بنيان

آنان ادبيات . ديد هاي مختلف مي لعات تأثير و تأثر در ادبيات ملترا محدود به مطا
  : كنند گونه تعريف مي تطبيقي را اين

هاي مختلف، يافتن پيوندهاي پيچيده و متعدد در  پژوهش در موارد تالقي ادبيات در زبان
داشته ادبيات گذشته و حال، و به طور كلي ارائة نقشي كه پيوندهاي تاريخي در تأثير و تأثر 

  .)32(هاي فكري  است، چه از جنبة اصول فني در انواع مكاتب ادبي و چه از ديدگاه جريان

بر اساس اين تعريف، مكتب فرانسوي ازنظر كاركرد و چهارچوب با تاريخ ادبيات 
رابطة بين ادبيات تطبيقي مكتب فرانسوي و تاريخ . كند پيوندي ناگسستني پيدا مي

را در مورد  مكتب تاريخيبرخي به كار بردن اصطالح «كه  چنان نزديك است ادبيات آن
بنابراين، ادبيات تطبيقي در آغاز داراي ). 48ود عب(» دانند تر مي مكتب فرانسوي درست

هاي ادبي بود كه بيشتر بر روي رصد  كاركردي محدود و چهارچوبي محصور به بررسي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Aldrich 
2 Justi 
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هاي  ب شده بود كه از جنبهكرد و همين امر سب كردن روابط تأثير و تأثر تمركز مي
  . هاي تطبيقي، غافل شود زيباشناختي متون، در پژوهش

ظهور مكتب امريكاييِ ادبيات تطبيقي باعث ايجاد تحولي اساسي در چهارچوب اين 
  . هاي پژوهش در آن مطرح كرد عنوان زمينه هاي جديدي را به علم شد و توانمندي

رد در ادبيات تطبيقي شد تأثير پذيرفتن ترين عواملي كه باعث تغيير رويك از مهم
صورت كلي،  هاي روس و ساختارگرايي و به هاي فرماليست مكتب امريكايي از نظريه

رنگ شدن توجه به عوامل خارجي،  رويكرد غالب در نقد جديد، كم. نقد جديد بود
مانند تأثير جامعه و فرهنگ بر ادبيات، و توجه نشان دادن به خود متن ادبي و 

وصيات زيباشناختي آن، و در نتيجه نزديك شدن به درك و فهم جوهر آثار ادبي خص
هاي ادبي و  بنابراين، مكتب امريكايي اساس كار خود را بر درك و فهم زيبايي. است

و ادبيات ) 48-47(دوري از بررسي عوامل خارجي و روابط تأثير و تأثر قرار داد 
  : چنين تعريف كرد تطبيقي را اين
تطبيقي رويكردي روشمند است كه روابط تشابه، تقارب و تأثير را مورد بررسي قرار  ادبيات

هاي مختلف، ادبيات  ها و فرهنگ كوشد كه عالوه بر نزديك كردن ادبيات در زبان دهد و مي مي
. هاي معرفت و دانش نزديك كند و روابط آنها را مورد بررسي قرار دهد را به ديگر زمينه

  )18هنري باجو (

پردازان مكتب امريكايي به نقد ادبي پيوند  بدين ترتيب ادبيات تطبيقي توسط نظريه
جوهر و اصل ادبيات تطبيقي، نقد ادبي و جوهر و «توان گفت  چنان كه مي خورد، آن

  .)48 ودعب(» اصل نقد ادبي، ادبيات تطبيقي است
بلكه در آرمان و اهميت  هاي مشترك هستند، نقد ادبي و ادبيات تطبيقي نه تنها داراي ويژگي

فرهنگي هستند، هر دو موجب  يتي و بينچرا كه هر دو فراملّ. نيز با هم پيوند ناگسستني دارند
شوند، هر دو از مرزهاي تصنّعي فراتر  به رسميت شناختن و تفاهم متقابل بين ما و غير مي

اخت خود در آينة شوند، هر دو زمينه را براي شن روند و باعث وسعت ديد و سعة صدر مي مي
هاي مختلف،  كنند، هر دو ضمن استقبال از تضارب افكار و تعامالت فرهنگ ديگري فراهم مي
  )109-107. (اي دارند رشته ورزند و هر دو ماهيتي بين هاي بومي تأكيد مي بر حفظ هويت
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با توجه به آنچه گفته شد، ادبيات تطبيقي و نقد ادبي حاوي نقاط مشتركي هستند كه 
يكي از . بيني خاصي دارد ين مرزبندي بين اين مفاهيم مشترك نياز به دقت و باريكتعي

است كه ابتدا در حوزة نقد ادبي  محور نقد خوانندهيا  نظرية پذيرشاين نقاط مشترك 
هاي جديد نقد در دوران معاصر راهي بود به سوي  پيدايش نظريه. جديد طرح شد

مبهمي كه از ديد نقد سنّتي پنهان مانده و توجه  كمال نقد ادبي سنّتي و توجه به نقاط
يكي از اين نقاط مبهم، نقش خواننده در آفرينش و تفسير . چنداني به آنها نشده بود

متون ادبي است؛ چرا كه نقد سنّتي همواره بيشتر توجه خود را به اديب و اثر ادبي 
قد ادبيات پررنگ نكرده ، نقش خواننده را در ن چنان كه بايد و شايد معطوف كرده و آن
توان توجه خواننده يا مخاطب را در فرايند نقد سنّتي كامالً انكار  است؛ هرچند نمي

هايي از آن را  توان نشانه هاي مختلف مي ها و ديدگاه الي نظريه كرد، چرا كه در البه
تر  صورت مفصل يافت، مانند آراء ارسطو و عبدالقاهر جرجاني و ديگران، كه در ادامه به

بنابراين، نقد جديد در پي اصالح اين نقيصه برآمد و با مطرح . بدانها خواهيم پرداخت
كردن نظرية پذيرش و تأكيد بر نقش خواننده در آفرينش معنا و نقش كليدي آن در 

از طرف ديگر، اين نظريه وارد ادبيات تطبيقي . اي نو در ادبيات پديد آورد معنا، زمينه
هاي مختلف آثار ادبي و عوامل مؤثر بر آن را، از  دند تا خوانششد و تطبيقگران كوشي

  . هاي مختلف مطالعه و بررسي كنند منظر ادبيات تطبيقي، در جوامع و فرهنگ
در اين مقاله بر آن هستيم تا با رصد سير حركتي نظرية پذيرش، از آغاز پيدايش تا 

م تا در كنار ذكر نقاط مشترك كوشي همچنين مي. به امروز، اصول و مباني آن را بشناسيم
نقد ادبي و ادبيات تطبيقي در مورد اين نظريه، مرزبندي روشني را براي آن مشخص 

  .كنيم
  

  پيشينة تحقيق. 2
هاي پرشماري نوشته شده  در زمينة مباحث نظري ادبيات تطبيقي و نقد ادبي كتاب

حث نقد جديد هايي كه به مبا در زمينة نظرية پذيرش در نقد، بيشتر كتاب. است
از . اند  محور اختصاص داده اند قسمتي از كار را به مبحث پذيرش و نقد خواننده پرداخته

از  في النقد و النقد األلسنيتوان به كتاب  ها در زبان فارسي و عربي مي جملة اين كتاب
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صورت خالصه نظرية پذيرش و اصول و مباني و  ابراهيم خليل اشاره كرد كه به
توان به  هاي نقد در اين زمينه مي از ديگر كتاب. ة آن را توضيح داده استاشكاالت عمد

از علي تسليمي اشاره  هاي ادبي و كاربرد آنها در ادبيات فارسي نقد ادبي، نظريهكتاب 
في آفاق الكالم و هاي  كتاب. كرد كه حاوي نكات مفيدي در مورد نظرية پذيرش است

هاي  از صالح فضل، از ديگر كتاب شفرات النص از عبدالواسع الحميري و تكلّم النص
اند، ولي در ضمن  ي توجه كردهشناخت اند كه بيشتر به مباحث زبان مفيد در اين زمينه

  . اند اند و اصول آن را بيان نموده محور توجه نشان داده مطالب، به نقد خواننده
اند  شاره كردهزباناني كه در حوزة ادبيات تطبيقي به اين نظريه ا از جمله عرب

بحث  األدب المقارن مشكالت و آفاقتوان به عبده عبود اشاره كرد كه در كتاب  مي
صورت خالصه و مفيد به نقد  كند و آن را به پذيرش را در ادبيات تطبيقي را مطرح مي

محور را با ادبيات تطبيقي،  دهد و نتيجة گسترش رابطة نظرية نقد خواننده ادبي پيوند مي
با  1نوشته ايو شوورل ادبيات تطبيقيدر كتاب . داند فتن ادبيات تطبيقي ميتوسعه يا

. ترجمة طهمورث ساجدي، بخشي از كتاب به نظرية پذيرش اختصاص داده شده است
عنوان راهكاري  از نكات قابل توجه در اين كتاب، اشاره به نظرية پذيرش تطبيقي به

طهمورث . قل دو محيط فرهنگي استجديد در بررسي استقبال از آثار ادبي در حدا
كه در آن عالوه بر روند  از ادبيات تطبيقي تا نقد ادبيساجدي نيز كتابي دارد به نام 

گيري ادبيات تطبيقي، به نقاط مشترك بين دو حوزة نقد ادبي و ادبيات تطبيقي، از  شكل
زمينه  هاي ارزشمند در اين از ديگر كتاب. جمله نظرية پذيرش، اشاراتي كرده است

از ضياء خضير است كه در آن چند دوگانه را در ادبيات تطبيقي طرح و  نةثنائيات مقار
خضير . ها آورده است عنوان يكي از اين دوگانه وي نظرية پذيرش را نيز به. بررسي كرده

محور را موجب گسترش  كند و نقد خواننده در اين كتاب به روابط تأثير و تأثر اشاره مي
وي همچنين به . داند ير و تأثر و خروج از اين ديدگاه نسبتاً محدود ميمفهوم تأث

عزالدين . كند محور در ميراث ادبي و نقدي عربي اشاره مي نمودهايي از نقد خواننده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Yves Chevrel 
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به ذكر اصول كلي  النقد الثقافي المقارنمناصره از ديگر نويسندگاني است كه در كتاب 
  . پردازد نظرية پذيرش مي
اند و آن را  هاي ديگر اساس كار خود را بر نظرية پذيرش قرار داده اببرخي از كت

، تأليف سامي جماليات التلقياند، از جمله كتاب  شده در نظر گرفته محور مباحث طرح
هاي نظرية پذيرش و آراء نقادان مشهور اين  صورت مفصل به ذكر ريشه اسماعيل، كه به

كيفيات تلقي الشعر في ز در كتابي با  عنوان عزالدين اسماعيل ني. نظريه پرداخته است
. اشارة مختصري به سابقة نظرية پذيرش در ميراث ادبي عربي كرده است التراث العربي

النص و جماليات التلقّي بين المذاهب  ةقراءمحمود عباس عبدالواحد، در كتابي با عنوان 
پذيرش و ميراث ادبي عربي  كوشيده است تا ميان نظرية و تراثنا النقدي بيةالغر يثةالحد

  . اي برقرار كند پيوند و رابطه
اند و  هاي ذكرشده، هركدام به نوعي به نظرية پذيرش اشاره كرده نويسندگانِ كتاب

اي خاص به اين نظريه  اند، اما هريك از آنان از زاويه مطالب مفيدي در مورد آن نگاشته
ها از منظر ادبيات تطبيقي و در  اباند؛ بدين معني كه در برخي از اين كت نگاه كرده

برخي ديگر از منظر نقد ادبي به نظرية پذيرش نگريسته شده و در معدود آثاري كه 
اند، به ذكر مطالب  عنوان زمينة مشترك بين نقد ادبي و ادبيات تطبيقي مطرح شده به
ق اين كدام از آنها به ترسيم حدود دقي صورت كلي و تيتروار بسنده شده است و هيچ به

بنابراين، در اين مقاله خواهيم كوشيد . اند نظريه بين ادبيات تطبيقي و نقد ادبي نپرداخته
تا در حد توان اين نقيصه را جبران كرده، ارتباط نظرية پذيرش را با نقد ادبي و ادبيات 

صورت مفصل بيان كنيم و پس از مشخص كردن حيطة آن در چهارچوب  تطبيقي به
  . اخه، تأثير آن را در اين دو بررسي كنيمهريك از اين دو ش

  
   1نگاهي به تعريف نظرية پذيرش نيم. 3

اي نقدي  توان گفت نظريه مي) محور نقد خواننده(در معرفي اجمالي نظرية پذيرش 
منتقدان . دهد هاي ادبي قرار مي است كه بيش از همه خواننده را در مركز بررسي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . reader – response criticism  
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دانند، بلكه به نظر  چيزي كه بر روي كاغذ است نمي محور، اثر ادبي را تنها آن خواننده
هاي  گونه كه نت گردند كه خوانده شوند؛ همان آنان زماني اين صفحات تبديل به اثر مي

  .)95تسليمي (شوند  موسيقي به هنگام نواخته شدن به موسيقي تبديل مي
خواننده با آن پديد  آنان عقيده دارند كه متن تنها يك طرف قضيه است و معنا در اثر برخورد

هايي تفسيري كه در حيات  با رمزهاي ذهني، يعني قراردادها و ارزش ،هر خواننده. آيد مي
از همين رو، متن ممكن است با . شود رو مي خاص خود پذيرفته است، با متن روبه

  .)109-108(هاي متفاوت، معاني نسبتاً متفاوت به خود گيرد  خواننده
جاي اينكه  در اين نظريه، عامل گيرنده هم به. ي يك نوع فعاليت استدرواقع، پذيرش به معن

غيرفعال باشد، بايستي عامل اصلي باشد و اين عامل گيرنده است كه معناي خود را به متن 
  ).84شوورل ( شود دهد و در غايت امر موجب بقاي آن مي مي

ه اثر ادبي، عالوه بر توان گفت نظرية پذيرش، با تغيير در زاوية نگاه ب بنابراين مي
خروج از چهارچوب بررسي اثر ادبي با محوريت نويسنده و متن و مطرح كردن 

هاي مختلف و در نتيجه پربارتر شدنِ  ديدگاهي جديد، موجب به وجود آمدن خوانش
  . متون شد

  
 نظرية پذيرش در نقد قديم. 4

نظري كامل طرح  صورت مدون و داراي چهارچوب هرچند اين نظريه در قرن بيستم به
رسد يونانيان اولين  به نظر مي. توان در ادبيات كهن نيز يافت هاي آن را مي شد، ريشه

ارسطو توجه به خواننده «. كساني بودند كه به نقش خواننده در نقد متون توجه كردند
داند كه اثر ادبي بايد در  اي مي را در برانگيختن احساس ترس و دلسوزي) مخاطب(

» شود نهايت به تزكية نفس منجر مي اي كه در جود آورد، ترس و دلسوزيمخاطب به و
   .)14اسماعيل (

كند و يكي از معيارهاي زيبايي شعر را تأثير در خواننده  البته ارسطو به اين حد بسنده نمي
گرايي در ادبيات، چگونگي  در دورة رنسانس نيز، در كنار تأكيد بر روي جنبة اخالق. داند مي

متن ادبي توسط مخاطب و ميزان تأثير در او، همواره از معيارهاي قضاوت در زمينة دريافت 
  ).106-105خليل ( شد ادبيات محسوب مي
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از . توان يافت محور را در نقد كهن عربي نيز مي هايي از توجه و اهتمام به نقد خواننده رگه
شاعران در . ه كردتوان به مجالس شعرخواني شاعران قديم اشار نمودهاي اين پديده مي

گونه مجالس، عالوه بر نقش پديدآور، نقش مخاطب را نيز بر عهده گرفته و در مورد اشعار  اين
  .)13-12اسماعيل (پرداختند  همديگر به بحث و تبادل نظر مي

محور  ، نگاه خاصي به نقد خوانندهاسرار البالغهعالوه بر اين، جرجاني در كتاب 
هاي ادبي را، از جمله  شناختي، تأثير آرايه تفاده از نقد روانكوشد تا با اس كند و مي مي

وي معيار زيبايي متن ). 25منصوري (تمثيل و استعاره و تشبيه، در خواننده واكاوي كند 
  ).225سيد قطب ( داند هاي بياني آن در خواننده مي ادبي را تأثير صورت

حال خواننده يكي از مواردي توان گفت كه تناسب متن ادبي با مقتضاي  بنابراين، مي
  . محور به شمار رود هاي نقد خواننده تواند از ريشه است كه مي

  
  نظرية پذيرش در نقد جديد. 5

كوشيد ادبيات را به دور از تأثير  نقد جديد درواقع بازگشتي بود به نقد هنري قديم كه مي
بررسي بافت متن ادبي و عوامل خارجي مورد بررسي و ارزشيابي قرار دهد و توجه خود را به 

منصوري (كرد  تحليل عناصر ساختاري آن مانند خيال، عاطفه و تصويرهاي ادبي معطوف مي
20-21.(   
گرايي كه در نيمة نخست قرن بيستم پاية كار نقد جديد در بررسي متون ادبي به شمار  متن
ها و  ن قرن، نظريهتدريج پيروان خود را از دست داد، تا اينكه در نيمة دوم اي رفت، به مي

در آلمان به وجود  2نظرية دريافتدر امريكا و  1واكنش خوانندهاي به نام  وريكردهاي تازه
   .)95تسليمي (آمد 

در امريكاي شمالي به وجود آمد و  1970و دهة  1960نظرية واكنش خواننده در اواخر دهة 
از  7و نورمن هالند 6ديويد بليچ 5اريك دانلد هرش، 4استنلي فيش، 3منتقداني چون جاناتان كالر،

  .)100(پردازان مشهور آن بودند  نظريه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 reader response  
2 reception theory  
3 J. Kaller 
4 S. Fish 
5 E.D. Hersh 
6 D. Bleach 
7 N. Holland  
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و دهة  1960دهة  در اواخرزمان با نظرية واكنش خواننده،  نظرية دريافت نيز، هم
به  3و ولفگانگ ايزر 2آلمان غربي، توسط رابرت ياوس 1در دانشگاه كنستانس 1970

ظرية واكنش خواننده و نظرية دريافت ازآنجاكه مفاهيم نظري دو ن). 108(وجود آمد 
كنند، از  توان گفت كه هر دو از  اصول مشتركي پيروي مي اند و مي بسيار به هم نزديك
نظرية پذيرش پرهيزيم و هر دو را تحت عنوان  صورت جداگانه مي ذكر اين دو نظريه به

اند، اصل  كردههايي كه نظرية پذيرش را مطرح  در بيشتر كتاب. كنيم مطرح مي يا دريافت
در  بنابراين،. اند يعني ياوس و ايزر مرتبط دانسته 4آن را به دو ناقد مشهور مكتب كنستانس،

گيرد؛ هرچند، از آراء ديگر منتقدان نيز  اين مقاله نظريات اين دو مبناي كار قرار مي
  . شود استفاده مي

اولي بازتاب . ستي و فرماليسمنظرية پذيرش در نظر دارد راه سوم يا بدلي باشد بين نقد ماركسي
دهد و دومي ادبيات و متن  در ادبيات را مد نظر قرار مي) مبارزة طبقاتي(يك واقعيت اجتماعي 
مثابة يك فعاليت  داند، اما نظرية پذيرش ادبيات را به اي مي هاي بسته ادبي را همچون نظام

   .)69-68ساجدي (داند  بخش مي ارتباط

  :ان چنين گفتتو در يك نگاه كلي مي
چيزي كه تنها در ذهن خواننده وجود نظرية پذيرش تعريف جديدي از ادبيات، با عنوان 

كند و با عنوان  از اين ديدگاه، اثر ادبي نيز تعريف جديدي پيدا مي. كند ، ارائه ميمعنادار دارد
ز نظرية پذيرش به خواننده نيز نگاهي متفاوت ا. شود مطرح مي كاتاليزور وقايع ذهني

هاي گذشته دارد؛ چرا كه خواننده ديگر آن پذيرندة منفعل نيست كه تحت تأثير   ديدگاه
اي به متن ادبي  هاي نويسنده قرار گيرد، بلكه او خود سازنده و فعال است و معني دوباره ايده
  .)394 5مورفين و رِي(دهد  مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Konstanz 
2 H. Jauss 
3 W. Iser 

نظرية دريافت را شود كه ناقدان آلماني، بر اساس آن،  مكتب كنستانس به مجموعة آراء و نظرياتي گفته مي 4
در تقابل با سه مكتب رايج در آلمان، يعني  1960اين مكتب در اواخر دهة . ريزي كردند تعريف و پايه

توان به  هاي اين مكتب مي از بارزترين چهره. هاي تفسير ضمني و ماركسيسم و فرانكفورت به وجود آمد مكتب
  ). 15مروك (ياوس و ايزر اشاره كرد 

5 Murfin & Ray 
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ايجاد كرد، و با  بنابراين، نظرية پذيرش با تغيير ديدگاهي كه در نگاه به ادبيات
عنوان نقطة  اي جديد، توانست به تعريف ادبيات و اثر ادبي و نقش خواننده از زاويه

هاي جديدي را براي انجام  عطفي در نقد ادبي و ادبيات تطبيقي به شمار رود و زمينه
  . هاي ادبي فراهم آورد پژوهش

  
  اصول نظرية پذيرش. 6

  : ذيل خالصه كرد توان در موارد اصول نظرية پذيرش را مي
پردازد، زيرا  نظرية پذيرش به انتقاد شديد از ديدگاه ماركسيستي و ساختارگرايي مي«ــ 

 » .گيرند اين دو ديدگاه نقش سازندة خواننده را در نظر نمي

نظرية پذيرش معتقد است كه تاريخ ادبيات رو به زوال و نابودي دارد، زيرا به «ــ 
نگرد و از بررسي زيباشناختي آن  علم تاريخ مي اي از عنوان شاخه ادبيات به

  .)149-148مناصره (» كند خودداري مي
كند؛  ــ خواننده هدف نهايي متن ادبي است و متن، بدون وجود خواننده، معنا پيدا نمي

شود، متني كه  زيرا عملِ خواندن در نتيجة تعامل بين خواننده و متن حاصل مي
هايي كه در نهايت موجب  ممكن است، خوانش هاي مختلف از آن امكان خوانش

 . شوند غنا و پرباري متن مي

تواند با  خواننده مي. ــ ضرورتي ندارد كه متن در چهارچوب تاريخي خوانده شود
خوانندگان در اين ديدگاه به سه . توجه اختياراتي كه دارد به بازآفرينيِ معنا اقدام كند

  .خوانندة مبدع و خوانندة ناقدخوانندة عادي، : شوند گروه تقسيم مي
هاي  فرض حال، خوانشي كه مبتني بر پيش اي وجود ندارد و درعين طرفانه ــ خوانش بي

ذهني باشد مردود و غير قابل پذيرش است؛ زيرا تعامل فعال بين خواننده و متن را 
 . كند دچار اختالل مي

وعي تجسس در كلمات و ــ مكتب كنستانس معتقد است كه خوانش فعاالنه يا مولّد، ن
 .نفوذ به عمق وجودي آنهاست

متن . پردازان پذيرش ابداع كردند، مفهوم افق انتظار است ــ يكي از مفاهيمي كه نظريه
. كند اي است ميان افق انتظار ما و افق انتظاري كه متن بر آن داللت مي  ادبي واسطه
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آورد كه در آينده بر  ت مياز طريق تعامل بين اين دو افق، متن اين توان را به دس
لزومي ندارد معناي جديدي كه مخاطب به متن . معاني و مفاهيم خاصي داللت كند

اند مشترك باشد؛ لذا در اينجا  دهد با معنايي كه گذشتگان از متن برداشت كرده مي
شود كه باعث اضافه  طرح مي) گذر از آستانة انتظار(» كسر حاجز التوقّع«مفهوم 

توان گفت كه اين  با دقت در اصول يادشده مي. گردد تازه به متن ميشدن معنايي 
عنوان  نظريه با پر كردن خأل موجود در نقد قديم، كه عدم توجه كافي به خواننده به

سازندة معني است، و همچنين خأل موجود در مكتب ماركسيسم و فرماليسم، 
از ديگر امتيازات . كند عنوان مكملي مناسب در نقد ادبي مطرح توانست خود را به

اين نظريه غنا بخشيدن به تاريخ ادبيات و ادبيات تطبيقي است كه در صفحات آينده 
 . بيشتر بدان خواهيم پرداخت

  
  نظرية پذيرش و تاريخ ادبيات. 7

عنوان مكتب  كنيم كه از مكتب كنستانس به هاي ادبي مشاهده مي در بسياري از پژوهش
دليل اين امر توجه ويژة اين مكتب به پذيرش متن ادبي . ده استشناسي پذيرش ياد ش زيبايي

بنابراين، . توجهي قرار گرفته است از طرف خواننده است كه در طول تاريخِ نقد مورد بي
مكتب كنستانس از ابتدا تمركز خود را بر روي روشن كردن نقش خواننده در معنا دادن به متن 

كرسي بنشاند كه معناي متن تنها با وجود خود متن كامل قرار داد و كوشيد اين اعتقاد را بر 
عنوان  مكتب كنستانس، به. اي آن را بخواند و معنا را توليد كند شود و ناگزير بايد خواننده نمي

در اين . جاي متن در مركز اهتمام و توجه قرار داد، مطرح شد اولين مكتبي كه خواننده را به
ة بين ادبيات و تاريخ، و ايزر از طريق توجه به متن و خواننده، راستا، ياوس با اهتمام به رابط

جاي توجه به متن و نويسنده، كوشيدند كه به بسط و توضيح نظرية پذيرش در مكتب  به
   .)11-9اسماعيل (كنستانس بپردازند 

گيرد  ياوس معتقد است كه تاريخ ادبيات به شكل بررسي تاريخي آثار، روندي را در پيش مي
ازنظر او، هر كار هنري . دهد نويسنده و متن جنبة مثبت، و به خواننده جنبة منفي مي كه به

گويد و واقعيتي  واقعيتي كه اثر از آن سخن مي: داراي دو خصوصيت غير قابل انفكاك است
ياوس اعتقاد دارد كه تاريخ ادبيات . شود كه بعد از خوانده شدن اثر توسط خواننده، آفريده مي
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محور در صدد است  گيرد و نقد خواننده  جودآمده توسط خوانندگان را در نظر نميو معاني به
  .)151-149مناصره (اين نقص را جبران كند 

هايي  تواند جايگزين مناسبي براي تاريخ ادبيات چنين نگاهي به نظرية پذيرش مي اين
اند،  دي شدهبن باشد كه معموالً بر اساس معيارهاي غير ادبي و به مراحل مختلف تقسيم

  .بندي شده است هاي سياسي تقسيم مانند تاريخ ادبيات عربي كه بر اساس دوره
در چنين حالتي تاريخ پذيرش، به نيابت از تاريخ ادبيات، به مراجعه و بررسي شواهد تاريخي 

هاي تاريخ ادبيات را بر اساس تغييرات در پذيرش و  بندي كوشد تقسيم پردازد و مي مختلف مي
  در اين ديدگاه، رابطة بين چگونگي دريافت آثار ادبي و فلسفه. آثار ادبي مطرح نمايد دريافت

اين ديدگاه در صدد پاسخگويي به اين . گيرد و تفكر غالب بر جامعه، مورد بررسي قرار مي
گيرند و  هاي مشخصي بيشتر مورد توجه قرار مي سؤال است كه چرا آثار خاصي در دوره

بر اساس اين ديدگاه، عوامل . گيرد به چه صورت است آثار صورت ميدريافتي كه از اين 
هاي خاصي  هاي خاص و گرايش گيري ذائقه خاصي در جامعه وجود دارد كه باعث شكل

ها و وسائل ارتباط جمعي اشاره  توان به مدارس، دانشگاه ترينِ اين عوامل مي از مهم. شود مي
  .)154-153فضل (دهند  ج ميهاي مشخصي را در جامعه تروي كرد كه ارزش

به همين دليل برخي معتقدند كه خوانندگاني كه در يك نظام زباني و فرهنگي 
سازد تا به متن  اي هستند كه آنان را توانا مي كنند، داراي توان ادبي ساختاري زندگي مي

درواقع، نظام فرهنگي ). 101تسليمي (هويت بخشند و معناي تازه را ضميمة آن كنند 
شود كه خوانندگان، با تكيه بر آن، با اثر  اي طرح مي عنوان واسطه نين ديدگاهي، بهدر چ

  ).85شوورل (يابند  تماس مي
بر همين اساس، فيش در پاسخ به اين سؤال كه اگر خوانش تحت تأثير احساسات 

اند،  هاي متعدد از يك اثر معموالً به هم نزديك دروني افراد است، پس چرا خوانش
ها بيش از آنكه تحت تأثير هويت فردي باشد، از  دهد كه اين خوانش ه پاسخ ميگون اين

  .)395مورفين و رِي (گيرد  هويت فرهنگي مشترك سرچشمه مي
هاي تاريخ ادبيات ــ كه تقسيم آن بر اساس  بنابراين، براي جبران يكي از نقص

بيات را بر اساس توان از اين ديدگاه استفاده كرد و اد هاي سياسي است ــ مي دوره
به دليل نقش پررنگ مؤسسات و . هاي فرهنگي غالب بر جوامع تقسيم بندي كرد دوره
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ادبي   ـ  هاي تاريخي مدارس و ساير مراكز توليد فرهنگ در جوامع، توجه به آنها در تحليل
بندي تاريخ ادبيات بر اساس  همچنين در جهت تقسيم. از نكات حائز اهميت است

توان نقش اديبان بارزي را كه با  و دوري جستن از تقسيمات سياسي، ميعوامل فرهنگي 
هاي جديد در فرهنگ جوامع  آثار و افكار خود باعث به وجود آمدن تفكرات و بينش

  . اند، مورد توجه و اهتمام قرار داد شده
هاي ديگري هم اشاره كرد، از جمله مطالعة  توان به زمينه در كنار اين موارد مي

آثار ادبي در طول زمان و تأثير رويدادهاي فرهنگي و اجتماعي بر روي پذيرش 
غزليات حافظ در   توان به مطالعة خوانش عنوان مثال مي به. هاي مختلف از آن خوانش

مخاطبان مورد   قبل و بعد از انقالب اسالمي پرداخت و تأثير اين رخداد را در خوانش
  . تحقيق و بررسي قرار داد

  
  يرش و ادبيات تطبيقينظرية پذ. 8

هاي مشترك ميان نقد ادبي و  همان طور كه گفته شد، نظرية پذيرش يكي از زمينه
) مكتب فرانسه(اين نظريه، با ايجاد ارتباط با هر دو گرايش قديم . ادبيات تطبيقي است

هاي پذيرش،  ادبيات تطبيقي، عالوه بر گسترش زمينة پژوهش) مكتب امريكا(و جديد 
ها ــ خصوصاً فرانسه ــ شده است و  روحي تازه در اين گرايش باعث دميدن

اي را نيز در ادبيات تطبيقي ايجاد كرده  هاي جالب توجه تحقيقاتي حال، زمينه درعين
  . است

  )تأثير و تأثر(نظرية پذيرش و مكتب فرانسه  1.8
ثير و اولين زمينة ادبيات تطبيقي كه تحت تأثير نظرية پذيرش قرار گرفت، مفهوم تأ

هاي مربوط به آن بود؛ چرا كه پذيرش مقدم بر تأثير است و يك متن ادبي اول  پژوهش
بنابراين، ). 52عبود (گذارد  شود سپس تأثير خود را به جاي مي پذيرفته و خوانده مي

تحقيقات پذيرش و تأثير مكمل همديگر هستند؛ تحقيقات تأثير نيازمند تحقيقات 
   .)87شوورل (اند  پذيرش
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ها نقش كليدي  هاي تأثير و تأثر اين نكته باشد كه اين پژوهش شدة پژوهش بسا حلقة گم چه
عنوان طرف مثبت و فعال، و  اند، در نتيجه، طرف مؤثر به پذيرش را در اين رابطه ناديده گرفته

دون غافل از اينكه رابطة تأثير و تأثر ب. اند عنوان طرف منفي و منفعل شمرده شده طرف متأثر به
در نظر گرفتن پذيرش امري ناممكن است و پذيرش خود عملي مثبت و فعاالنه است كه بنا 

   .)52عبود (ورزد  بر نيازهاي مخاطب و توقعاتش، به آن مبادرت مي
بنابراين، در نتيجة آميزش نظرية پذيرش با مكتب فرانسه، تمركز ناقد بر روي چگونگي 

بدين ترتيب، ادبيات . شود نگام مواجهه با متن منعطف ميگيري افق انتظار خواننده، در ه شكل
تطبيقي از حالت جمود و ركودي كه در نتيجة تالش تطبيقگران مكتب فرانسه، در جهت كشف 

شود و جان  اسباب و مسببات و روابط تاريخي بين متون، با آن مواجه شده بود، خارج مي
    .)13خضير (گيرد  اي مي تازه

خورد؛ در تقسيم  قطة ديگري نيز با ادبيات تطبيقيِ سنّتي پيوند مينظرية پذيرش در ن
  ): 109خليل (گانة خواننده از نظر نظرية پذيرش  سه

كند تا از  پذيرد و دريافت مي ، كسي است كه متن ادبي را مي)خوانندة مبدع(خوانندة نوع دوم 
گونه پذيرش، همان  ناي. قالب يا مضمون آن در جهت پديد آوردن متني ديگر استفاده كند

كند و جنبة منفي و منفعل به  ياد مي تأثيرعنوان  پذيرشي است كه ادبيات تطبيقيِ سنّتي از آن به
كند كه  ياد مي خوانندة مبدعكه نظرية پذيرش از اين نوع خواننده، با عنوان  دهد؛ درحالي آن مي

هايي كه به  اي اخير پژوهشه در سال. نقش مثبتي درخوانش و آفرينش متن ادبي بر عهده دارد
ها، به دور  هاي فكري و ادبي در ادبيات و فرهنگ ديگر ملت بررسي پذيرش اثر يا آثار و جريان

خوانش هاي  پردازند رو به فزوني دارد و بدين ترتيب پژوهش نگري، مي از تعصب و منفي
   .)53-52عبود (به زمينة مناسبي براي كارهاي تطبيقي تبديل گشته است  ابداعي

در مطالب فوق به ارتباط نظرية پذيرش با مطالعات تأثير و تأثر و نقش آن در 
مثابة  تواند به باروري و نوگرايي اين مطالعات اشاره شد و ديديم كه نظرية پذيرش مي

  . شود هاي ادبيات تطبيقيِ سنّتي تزريق مي خوني باشد كه در رگ
  تطبيقي نظرية پذيرش و مكتب امريكايي در ادبيات 2.8

ادبيات تطبيقيِ مكتب امريكايي كه در نتيجة انتقاد از ديدگاه سنّتي و متعصبانة مكتب 
هاي پژوهش برتري چشمگيري نسبت به  فرانسه به وجود آمد، از نظر گستردگي زمينه

كه مكتب فرانسه خود را به بررسي روابط تأثير و تأثر  درحالي. رقيب سنّتي خود دارد
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ت و اثبات آن با استفاده از اسناد تاريخي محدود كرده بود، مكتب بين ادبيات دو مل
ها به سمت پژوهش در روابط بين ادبيات  امريكايي با گسترش دامنة پژوهش

، )سازي، نقاشي و غيره موسيقي، مجسمه(هاي علوم، هنر  طرف، و ديگر زمينه ازيك
از طرف ) سي و غيرهشنا سياست و اقتصاد و جامعه(فلسفه و تاريخ و علوم اجتماعي 

ها از يك طرف و مقايسة بين ادبيات و ديگر  صورت كلي، مقايسة بين ادبيات ديگر، و به
، توانست بر جمود و ركود ادبيات تطبيقي مكتب )70پرويني (علوم از طرف ديگر 

  . هاي تحقيقي پرشماري را مطرح كند فرانسوي غلبه كرده، زمينه
هاي متعدد پژوهش، رابطة نظرية  امريكا و زمينهبا توجه به ساختار گستردة مكتب 

ها كه  يكي از اين زمينه. تر از مكتب فرانسه است مراتب گسترده پذيرش با اين مكتب به
مطالعات «شود  به گسترش امكانات مطالعات پذيرش و ادبيات تطبيقي منتهي مي

ز يك اثر پذيرش تطبيقي است كه عبارت است از بررسي و تحقيق چگونگي استقبال ا
توان آثار اديبان  عنوان مثال مي به). 89شوورل (» دو حوزة فرهنگي متفاوت) حداقل(در 

نامداري مانند مولوي را در دو محيط فرهنگي ايران و امريكا با هم مقايسه كرد و 
هاي فرهنگي چه تأثيري در برداشت خوانندگان از اثر كرده  مشاهده كرد كه ديدگاه

  . است
 خوانندة ناقداي ارتباط بين نظرية پذيرش و ادبيات تطبيقي، مفهوم ه يكي از راه

هاي  قصد شرح و توضيح آن مطالعه كرده، ديدگاه خوانندة ناقد متن ادبي را به. است
اين نوع خوانش به آثار ملي و داخلي منحصر . كند خود را به ديگران عرضه مي

هاي ديگر  كند كه از فرهنگ ررسي ميشود، بلكه گاهي ناقد آثار اديباني را نقد و ب نمي
ادبيات تطبيقي . گيرد اين نوع از آثار نقدي مورد توجه ادبيات تطبيقي قرار مي. هستند

كوشد تا چگونگي دريافت متون در خارج از محيط فرهنگي متعلق به آن را مطالعه  مي
بررسي كرده، و افق انتظارات ناقد خارجي و مقايسة آن با افق انتظارات ناقد داخلي را 

   .)54-53عبود (نقش جامعه و فرهنگ را در اين بررسي تجزيه و تحليل كند 
توان  هاي تطبيقي باشد، مي تواند زمينة خوبي براي پژوهش از ديگر مواردي كه مي

ها در پذيرش آنها  هاي نقدي از شاهكارهاي ادبي، و تأثير اين خوانش به بررسي خوانش
هاي مقدسي چون قرآن و  شرح و تفسيرهاي كتاب. شدهاي عادي با توسط خواننده
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هاي نقدي در  عالوه بر تأثير خوانش. تواند در همين حوزه طرح شود انجيل نيز مي
توان بررسي و مطالعة خود آثار نقدي را نيز در مورد يك اثر  خوانش عادي، مي
عنوان  به. هاي مختلف، جزو موارد مناسب براي كار تطبيقي شمرد مشخص، در دوره

هاي  توان تفسيرهاي متنوع از قرآن كريم را از ديدگاه خوانش نقدي، در محيط مثال مي
  . هاي تاريخي بررسي كرد فرهنگي مختلف يا در دوره

ازآنجاكه هر مترجمي متن ادبي را با توجه به فرهنگ و اجتماعي كه در تفكراتش 
هاي گوناگون،  در محيط را  توان اختالف ترجمه كند، مي تأثير كرده است ترجمه مي

  : عنوان مثال به. اي از ادبيات تطبيقي قرار داد زمينه
با نسخة عربي آن بسيار متفاوت است؛ زيرا وي  هزارويك شبترجمة گاالن فرانسوي از كتاب 

رو شده است كه ماالمال از مطالب  در هنگام مطالعة كتاب با افق انتظار عجيبي روبه
پردازي بوده است، مطالبي كه در فرهنگ او  ر سحر و جادو و خيالبرانگيز در مورد امو تعجب
   .)17خضير (اند  ه شده و مطرح نبود شناخته

هاي مختلف و نقش  شده در فرهنگ بنابراين، بررسي تطبيقيِ دريافت متون ترجمه
هاي مشترك بين نظرية پذيرش و ادبيات  فرهنگ و جامعه در ترجمة آنها، از ديگر زمينه

  .ي استتطبيق
او . كند الزم به يادآوري است كه خواننده از ديدگاه نظرية پذيرش چندان منفعل عمل نمي

ها و افكار زمانه و روح عصري خود و نيز تحت تأثير نويسنده  همچنان كه در چيرگي انديشه
و ها  هاي منفرد خود در موقعيت هاي شخصي و فرافكني تواند با تجربه گيرد، مي در متن قرار مي

وي حتي . اي فعال تبديل شود هاي گوناگون، دست به ابتكار عمل بزند و به خواننده زمان
توجه باشد و معنايي تازه از متن بيافريند و همة باورهاي قطعي را  تواند به نيت نويسنده بي مي

   .)109شوورل (از ميان ببرد 
او معتقد است كه تعبيرها در . داند هرش اين مسئله را به تفاوت ميان تعبير و معناي متن مي

كنند،  مؤلفان معاني را خلق مي. مانند كنند، حال آنكه معاني ثابت مي طول تاريخ تغيير مي
توانيم مكبث  به نظر هرش، اين واقعيت كه ما مي. كنند كه خوانندگان تعابير را تعيين مي درحالي

اي مربوط سازيم، واقعيت معني  ستهاي ديگر ارائه دهيم كه آن را به جنگ ه گونه شكسپير را به
   .)102(دهد   آن را از ديدگاه شكسپير تغيير نمي
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بر اين اساس، بررسي تعابير مختلفي كه يك اثر ادبي در طول زمان و يا در يك 
هاي  تواند از ديگر زمينه گيرد، مي هاي مختلف، به خود مي زمان مشخص، در محيط

  . پژوهش تطبيقي باشد
  

  گيري نتيجه. 9
برد، در نقد  ها از آن رنج مي اي كه نقد ادبي قرن ــ نظرية پذيرش در نتيجة كاستي نسبي

اديب و متن و (شدة مثلث  ادبي جديد ظاهر شد و با تمركز بر روي ضلع فراموش
، يعني خواننده، و واگذار كردن نقش سازندة معنا به او، توجه بسياري از )خواننده

 . ود جلب كردنظران را به خ ناقدان و صاحب

ــ تعامل و همكاري نظرية پذيرش با ادبيات تطبيقي باعث بارور شدن ادبيات تطبيقي و 
تجديد حياتي كه نظرية پذيرش در . گشوده شدن درهاي جديدي بر روي آن شد

هاي راكد و  ادبيات تطبيقي مكتب فرانسه ايجاد كرد سبب شد كه اين مكتب از بحث
هاي جديدي  به معناي مثبت و منفي، خارج شود و افق جامد تاريخي و تأثير و تأثر

 . را در مقابل خود ببيند

ــ ادبيات تطبيقي مكتب امريكا، به دليل گستردگي زمينة فعاليتش، جايگاه مناسبي براي 
به همين دليل، نظرية . گسترش همكاري با ديگر علوم و مكاتب و نظريات است

هاي تطبيقي در اين مكتب   پژوهشپذيرش توانست نقش پررنگي را در گسترش 
هاي  مطالعات نقد و ترجمه و پذيرش آثار ادبي در جوامع و فرهنگ. بازي كند

هاي متنوع از آثار، زمينة مناسبي را براي  ها در خوانش فرهنگ  مختلف، و تأثير آن
 . تعامل و همكاري نظرية پذيرش و ادبيات تطبيقي مكتب امريكا فراهم كرد

هاي نقد ادبي و ادبيات تطبيقي تا بدانجا رسيد كه برخي، از اين دو  زهــ آميختگي حو
هاي مشترك ميان اين دو،  كه با وجود حوزه علم، به نقد تطبيقي ياد كردند، درحالي

هريك از آنها مباني نظري و روش تحقيق مستقلي و متفاوتي دارد كه اگر اين 
 . خواهد آمد ها لحاظ نگردد، آشفتگي و سردرگمي به وجود تفاوت
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  رسنگرايي ام رمانتيسم گوته و تعالي: حافظ از دو نگاه

  زهره تائبي نقندري
  
  
  

  چكيده
و امرسن، شاعر ـ فيلسوف امريكايي، از جملة شاعراني هستند ، گوته، انديشمند و شاعر آلماني

وجوه مشابه . اند كه نه تنها در ادبيات ملّي كشورشان، بلكه در ادبيات جهان نيز بسيار تأثير كرده
ترين آنها  خورد كه از مهمشم ميهاي اين دو شاعر به چ فراواني در نگرش و انديشه

پژوهش حاضر، عالوه . هاي خود است معرفي وي به ملّت مندي هر دو شاعر به حافظ و عالقه
كه اين دو شاعر براي ايجاد  را بر بررسي تأثيرپذيري گوته و امرسن از حافظ، تالش هدفمندي

از شعر وانديشة حافظ در  چگونگي استقبالو اند،  اقبال ادبي حافظ در ادب غرب انجام داده
نظران ادبيات تطبيقي به نام پراور،  ، بر اساس ديدگاه يكي از صاحبرا ادبيات آلمان و امريكا

  . كند بررسي مي
در اين پژوهش، ابتدا چگونگي آشنايي گوته با حافظ و بررسي عوامل مؤثر در ايجاد 

از آن چگونگي آشنايي امرسن با پس . شيفتگي او نسبت به اين شاعر ايراني ارائه خواهد شد
هاي گوته و امرسن نسبت به شناخت و پذيرش حافظ در ادبيات  حافظ و نهايتاً تفاوت ديدگاه

انگيزة اصلي گوته در تقليد از حافظ يافتن طرحي براي عاشقانه سرودن . شود غرب بررسي مي
بر ستايش زيبايي و اي بود كه عالوه  وجوي يافتن انديشه كه امرسن در جست بود، درحالي

خواهي و استقالل فردي و هويت ملي جامعة معاصرش نيز  آرامش، جوابگوي روح آزادي
باشد و به همين دليل، شعر حافظ را، هماهنگ با فرهنگ و ملّيت خود، به امريكائيان معرفي 

 حاصل تالش اين دو، موجب اقبال يافتنِ حافظ، در مسند انديشمندي جهاني، در فرهنگ. كرد
  . و ادب غرب شد

  . حافظ، گوته، امرسن، عرفان، عشق، هويت فردي و فرهنگي :ها كليدواژه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ات انگليسي دانشگاه فردوسي مشهداستاديار گروه زبان و ادبي  
 z.taebi@gmail.com: نگار پيام  
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  مقدمه. 1
نظران  هايي است كه غالب صاحب تشابهات بين آثار ادبي از حوزه بررسي تأثير و

نظران مانند  اي از اين صاحب عده. اند پردازي كرده مطالعات تطبيقي در مورد آن نظريه
هاي آثار ادبي را در فرايندهاي  ها و تأثيرپذيري ريشة شباهت 2ن ژونو سيمو 1يوست

وجو  هاي ادبي جست هاي تاريخي پديده مشابه اجتماعي و سياسي و يا همانندي زمينه
ها را در  ها وتفاوت منتقد روس، اين شباهت 3اي ديگر مانند وِسلوسكي، عده. اند كرده
اما يكي از پژوهشگران برجستة . اند ي كردهياب شناختي انسان ريشه هاي روان فرايند

نظران در زمينة ادبيات تطبيقي  ، كه از يكي صاحب4پراوِر. آلماني به نام زيگبرت س
بررسي  ضمن تأكيد بر 5،ياي بر ادبيات تطبيق مقدمهاست، در كتاب خود با عنوان 

. كند وف ميعوامل مذكور، توجه پژوهشگران ادبيات تطبيقي را به موضوع ديگري معط
با پژوهش «او معتقد است كه پژوهش دربارة تأثير و تأثر در مطالعات تطبيقي بايد 

؛ چراكه هنرمندي كه تحت تأثير )36پراور (» دربارة پذيرش واقبال ادبي همراه باشد
ديگري قرار گرفته است، متني را متناسب با شرايط فرهنگي و اجتماعي جامعة خود، در 

در چنين فعاليت . كند و براي مخاطباني مشخص توليد مي زمان و مكاني مشخص
شود، به طور حتم حاصل فرايند  هدفمندي، آنچه با عنوان تأثيرپذيري از آن ياد مي

نيازمند بررسي چگونگي پذيرش آن اثر در جامعة  خاصي است كه درك وتفسير آن
  . مخاطب خواهد بود

اي ديگر،  اثر ادبي در جامعه پذيرش و اقبال يك هنرمند يا يكپراور در خصوص 
اينكه چه عواملي در ايجاد : دهد فرض قرار مي جواب دادن به چند سؤال مهم را پيش

گذاري بين دو هنرمند مؤثر بوده است؟ اينكه هنرمند جامعة ميزبان از چه  ارتباط وتأثير
دو  چيزي در ادبيات غير بومي استقبال كرده است؟ چه عواملي در ايجاد ارتباط بين

هنرمند مؤثر بوده است؟ و هنرمند جامعة ميزبان چگونه زمينة ايجاد اقبالِ ادبيِ هنرمندي 
  از كشور ديگر را در جامعة خود فراهم كرده است؟

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Fronçois Jost 
2 Simon Jeune 
3 Alexander Veslovsky 
4 Siegbert Salomon Prawer (1935-2012) 
5 Comparative Literary Studies; An Introduction 
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ها، با توجه به تاريخ ادبيات آلمان و امريكا و تأثيرپذيري اين  يافتن پاسخ اين سؤال
ضوع اصلي بحث حاضر را تشكيل دو شاعر و انديشمند غربي از حافظ شيرازي، مو

  . دهد مي
دو شاعر معاصرند كه گرچه يكي آلماني و ديگري امريكايي است،  2و گوته 1امرسن

اند و با هم ديدار و همفكري  هر دو دلبستة رمانتيسيسم و فرهنگ و ادبيات شرق
نفر با  هاي يك اند و هر دو از مسير ترجمه دانسته زبان فارسي را نمي يك هيچ. اند داشته

اند، اما دو نگاه كامالً متفاوت و دو برداشت جداگانه از  شعر و انديشة حافظ آشنا شده
از همين رو، برطبق توصية پراور، بررسي فرايند پذيرش و استقبال . اند شعر حافظ داشته

  . نمايد منظور روشن كردن اين موضوع، ضروري مي از شعر و انديشة حافظ در غرب نيز، به
 ديوان حافظهاي آلماني  گوته و امرسن با حافظ از طريق خواندن ترجمهآشنايي 

هاي  شناس اتريشي، كه به زبان شرق 3،ژوزف فن هامر پورگشتال. صورت گرفته است
ديوان غزليات  1812فارسي و تركي و عربي مسلّط بود، براي اولين بار در اروپا در سال 

  4.ه كردرا به طور كامل به زبان آلماني ترجم حافظ
حافظ بر گوته چنان عميق بود كه وي مجموعة  ديوان غزلياتتأثير جادويي مطالعة 

ناميد و اين آشنايي درواقع موجب پيدايش يكي  ديواناشعار خود را، به تقليد از حافظ، 
اين كتاب . شد) 1818( 5ديوان غربي ـ شرقيهاي ادبيات آلمان به نام  ترين كتاب از مهم

به  ديوان شرقيچند ترجمه از (مشهور است  ديوان شرقيرسي به كتاب در ادبيات فا
اولي متعلق به : در اين مقاله از دو ترجمه استفاده شده است. زبان فارسي موجود است

گوته را  ديوان غربي ـ شرقيهايي از  بخش 1343وي در سال . الدين شفاست  شجاع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Ralph Waldo Emerson (1803-1882) 
2 Wolfgang von Goethe (1749-1832) 
3 Joseph von Hammer Purgstall  (1774-1856) 

كيه در خارج از ايران، در قرن دهم هجري در تر ديوان حافظالبته الزم است يادآوري شود كه نخستين ترجمة  4
شناس ترك است كه همراه با متن فارسي غزليات  صورت گرفت و آن ترجمة سودي، اديب و زبان) عثماني(

خود سودي «. هاي فارسي حافظ در آلمان، اتريش، تركيه، مصر و هند شد حافظ انتشار يافت و اساس چاپ
رجمة حافظ او در سه جلد مفصل و ت... العاده عالقه داشت  افندي اهل بوسني بود، ولي به ادبيات فارسي فوق

ترين  پس از شرح سودي، مهم). 21شفا (» شامل شرح و تفصيل كامل غزليات، قصايد و رباعيات حافظ است
 .به زبان آلماني توسط هامر صورت گرفت ديوان حافظترجمة كامل از 

5 West-Ostlicher Divan 
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ديوان ترجمة دوم را با عنوان . شهرت يافته است ديوان شرقياين كتاب به . ترجمه كرد
اين ترجمه شامل متن . به انجام رساند 1379، كوروش صفوي در سال غربي ـ شرقي

كه گوته  چنان كامل ديوان است و مترجم كوشيده است كه در آن وزن و قافيه آن را آن
عالوه بر مجموعه اشعار ). در زبان آلماني نوشته است، به ترجمة فارسي منتقل كند

داد و شامل  هاي اين كتاب ــ كه بيشتر حجم آن را تشكيل مي ه، بخش يادداشتگوت
خصوص ايران و شاعران  مطالعات و تحقيقات مفصل گوته دربارة شرق و اسالم و به

قبل از . شد ــ توجه بسياري از خوانندگان غربي را به خود جلب كرد ايراني مي
گاه گوته نسبت به ادبيات شرق و پرداختن به موضوع اصلي بجاست كه دربارة ديد

  . آشنايي او با حافظ توضيحي بدهيم
  
  چگونگي آشنايي گوته با حافظ. 2

شناسي در دانشگاه بِرنِ سوئيس و متخصص  استاد اسالم 1يوهان كريستف بورگل،
هاي ناآشناي شرق  ادبيات فارسي و عربي و يونان باستان، بر اين باور است كه ويژگي

گنجانده شده، خواندن اين كتاب را حتي براي دوستداران گوته و  رقيديوان شكه در 
هاي محققان و  كند و براي درك آن بايد به پژوهش اديبان آلمانيِ اهل فن نيز دشوار مي

گونه  وي چگونگي پيدايش تصوير شرق را در ذهن گوته اين. شناسان مراجعه كرد ايران
  : كند بيان مي

هاي جهانگرداني  در جواني شاعر آغاز شد؛ با مطالعة سفرنامه مشغوليت ذهني گوته با شرق
او مطالعاتي در مورد قرآن و . كه از سفر به ايران بازگشته بودند 3و تاوِرنيه 2مانند شاردن

 )ص(او در صدد برآمد كه داستان زندگي حضرت محمد. نيز داشت )ص(زندگي حضرت محمد
قبول مسئوليت وزارت، او را از ... يه باقي ماند صورت طرحي اول را بنويسد كه تنها به

  .)13بورگل (مشغوليت با شرق بازداشت و شناخت حافظ براي گوته در سنين پيري رخ داد 

ترين آنها  زمينة آشنايي گوته با حافظ از طريق چند مأخذ مهم فراهم شد كه مهم
ن بود و به زبان كه هامر پورگشتال مؤسس آ شناسي مجلّة تخصصي شرق: اند از عبارت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Johann Christoph Burgel 
2 Sharden 
3 Tavernier 
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كه گلچيني از اشعار  1تاريخ ادبيات پارسيشد؛ كتاب ديگر هامر به نام  آلماني منتشر مي
ي دولتشاه الشعرا تذكرةاين كتاب بر اساس . دويست شاعر ايراني به زبان آلماني است

ديوان هاي گوته در  نوشته شده و مأخذ اصلي يادداشت) در قرن پانزدهم(سمرقندي 
و  3،يِز به قلم دانشمند برليني، فريدريك فن دي 2تأمالتي دربارة آسيا؛ كتاب است شرقي

   4.سعدي توسط اولئاريوس گلستانترجمة آلماني 
 گلستانحافظ، با   ديوانآيد، وي پيش از مطالعة  نامة گوته برمي كه از زندگي چنان

خوانده و اي از ادب و حكمت شرق  عنوان نمونه سعدي نيز آشنا بوده و آن را به
گوته دربارة ايران باستان و آيين زرتشت و تحوالت فكري و ادبي . پسنديده بوده است

ديوان غزليات در تاريخ ايران نيز مطالعات مفصلي انجام داده بود، اما هنگامي كه 
ترجمه شده بود ــ  1812ــ كه توسط هامر پورگشتال در سال  الدين محمد حافظ  شمس

يد، چنان شور و شوقي در او برانگيخت كه او را تا پايان عمر به دست گوته رس
  . مجذوب حافظ كرد

هاي روحي عميقي يافت و كوشيد چون او به  گوته ميان خود و حافظ همانندي
روح پنهان هر چيز دست يابد و تجلّي زيبايي و عشق را، وراي صورت مادي اشياء، 

  .كشف كند و افق گستردة نگاه او را بشناسد
، به شرح سرگذشت حافظ، ديوان حافظاي در ابتداي ترجمة  صفحه 42امر در يك پيشگفتار ه

با توجه به اينكه بعضي از اشعار حافظ در آن زمان به ... پردازد  سبك شعر و ترتيب ديوان مي
ها را الگوي خود قرار داد  زبان التين با شرح، وزن و قافيه ترجمه شده بودند، هامر آن ترجمه

بندي كرد  اساس آنها اشعاري را كه خود ترجمه كرده بود، با ذكر وزن و قافيه، تقسيمو بر 
  .)90-89تفضّلي (

اي كه هامر از حافظ در مقدمة ترجمة ديوان ترسيم كرده بود، بسيار تأثيرگذار  چهره
  : بود

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Geschicte der Schonen Redekunste Persiens 
2 Memoirs of Asia in the Arts and Sciences 
3 Feredrik von Diez 
4 Adam Olearius 



 مقاله 8، پياپي )1392پاييز و زمستان ( 4/2 ادبيات تطبيقي    45
  :...حافظ از دو نگاه

 

 

اميران و . در دوران زندگاني حافظ پيوسته وضع سرزمين پارس دستخوش انقالب بود
هان پياپي سر كار آمدند و از سر كار رفتند و در هر آمدن و رفتن سيل خون روان پادشا

همه، حافظ آرامش طبع و حسن خُلق خويش را از دست نداد و همچنان نغمة  اين ساختند و با
بلبل و عطر گل و نشئة شراب و زيبايي عشق را ستود و از تكريم جمال در هر صورت كه آن 

  .)24شفا، (شست را متجلّي ديد، فرونن

گوته هر غزل حافظ را بارها و بارها خواند و چنان با روح و فكر و با شيوة بيان 
كم شروع به سرودن شعر با رنگ و بوي اشعار حافظ كرد و  حافظ خو گرفت كه كم

همچنين اين مجموعه را كه . ناميد ديوانبعدها مجموعة آن اشعار را، به تقليد از حافظ، 
هاي كتاب  گذاري كرد و عنوان بخش است، با اسامي فارسي نام شامل دوازده بخش
نامه،  نامه، حكمت نامه، تفكيرنامه، رنج نامه، عشق نامه، حافظ مغني: خود را به ترتيب

  . نامه و خلدنامه ناميد نامه، پارسي نامه، مثَل تيمورنامه، زليخانامه، ساقي
ف ديوان باقي نماند، بلكه گوته هاي مختل تقليد از حافظ تنها در محدودة نام بخش

وي در . سرايي حافظ را نيز به كار بگيرد پردازي و شيوة غزل كوشيد تا وزن و قافيه
كند كه آرزو دارد همچون حافظ  صراحت اشاره مي ، به»تقليد«شعري با عنوان 

  :پردازي كند قافيه
  تقليد

  هايت را بيابمآرزو دارم سرشت قافيه
  هم خوش نشيند بايد اين تكرار بهر من

  راه را با انتخاب معني آغاز كنم
  و سپس

  ها را بيابم واژه
  سخن در قافيه تكرار نگويم

  گاه كه معنايي ديگر يابد مگر آن
  خواهي گونه كه تو مي آن
  داني،  گونه كه تو مي آن

  !بهتر ز همه
  )77: 1379گوته (               
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دهد و در  از نگاه گوته نشان مي هايي كه جايگاه حافظ را يكي از بهترين نمونه
خطاب به «بخش كالم او سروده شده است، شعري است به نام  ستايش از تأثير نشاط

  : خورد هاي حافظانه در آن به چشم مي كه فضا و رنگ و بوي غزل» حافظ
  خطاب به حافظ

  آنچه ديگران خواهند، تو خود داني
  اي همه را تو دريافته آن

  ذلت تا اوجِ لذت  زيرا اشتياق از حضيضِ
  ... كشد  ما را به بند سخت خود مي

  ليك آن لحظه كه آتش به وجودت افتد 
  دست بر گردن جام مي چه لذت دارد

  آن پياله پر شود و آن ديگري خالي ز مي
  تا به يك بار و دو بار سيراب از دستان وي 

  چشم او رخشد، دلش لرزان شود
  ، آرزو دارد بيايد در برَت ناالن شود

  كĤن زمان كاين آبِ گلگون با تو خود همساز كرد
  مرغ روحت جان گرفت و پر زدن آغاز كرد، 

  فرصتي يابد كالمت بشنود
  ...ها بر دل و جانش نهد  وآن سخن

                                        )81-82(  

. ستايد اش مي حافظ را بيش از هر چيز به دليل آزادي انديشه ديوان شرقيگوته در 
كه در بخش » هفت ستارة فروزان آسمان شعر ايران«اي دارد با عنوان  وي مقاله
او اين هفت ستاره را فردوسي، . آمده است ديوان شرقيها و توضيحات  يادداشت

گوته عالوه بر شرح حال كوتاهي . داند انوري، نظامي، رومي، سعدي، حافظ و جامي مي
براي مثال در . كند ظر خود را دربارة هريك بيان ميكه از اين هفت استاد سخن آورده، ن

  : نويسد نامد و مي ترين شاعر ايران مي ترين و باصفا معرفي حافظ او را بزرگوار
هاي اين جهان، راز زندگي را براي خود حل كرد؛ يعني همة  حافظ در عين دلبستگي به زيبايي

» از هرچه رنگ تعلّق پذيرد«شت و بندد كنار گذا آن عاليقي را كه دست و پاي آدمي را مي
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شريك و مصاحب  وبيش با او آشنايي پيدا كند، حافظ براي كسي كه يك بار كم. آزادي جست
  .)117بين  نيك( شود همة عمر او مي

به قول . عشق به زيبايي در انديشة گوته، مانند حافظ، پرتوي از جمال خداوند است
نگرد و  او نيز از زاوية ديد حافظ مي. »تادست كه در جام اف يك فروغ رخ ساقي«حافظ 

ها مانند تجلّي زيبايي خدا در طبيعت،  به همين دليل در اشعار او نيز در بسياري از زمينه
در عشق و در بيان سرمستي و شوق عاشقانه، و درآميختن عشق زميني و آسماني، و 

براي مثال در . شود هاي مشتركي با حافظ ديده مي حتي در زمينة خلقت انسان، ديدگاه
، با الهام از اين انديشة حافظ كه »خلقت و بخشش جان«، در شعري با عنوان »نامه مغني«
  : سرايد ، چنين مي»گل آدم بسرشتند و به پيمانه زدند«

  خلقت و بخشش جان
  آدم آن روز خاك پوكي بود در باغ بهشت

  ... تا ملك آمد و گل را بسرشت 
  ليك آدم با سر و پا و بدن

  اي خاك نداشت اي جز توده جلوه
  اش تا سرانجام نوح از بهر مي

  جان آدم جام ناب باده ساخت
  آن زمان كاين گل به پيمانه زدند

  ماية جان بر خمير خام و ناپخته زدند
  اين خمير خاك جوشيدن گرفت
  جنبش آغازيد و باريدن گرفت

  حافظا شعر تو نيز همچو اين بادة ناب
  ه به خوابدمد جان به تن رفت مي

  ره به ما بنماي در اين غوغاي مي
  ات گام نهيم بر عرش وي تا پي

  )54: 1379گوته (                                    
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در اين شعر، درك شاعرانة گوته را از شراب حافظ  ماية جان آدمي در نماد مي 
تة بورگل مورد بر اساس اخبار قديم يهود، كه به گف«در ضمن، . كند خوبي منعكس مي به

  .)66صفوي (» قبول اسالم است، نوح نخستين كسي است كه شراب ساخت
نامة  تصويرهاي قفس تنگ و ميل انسان به پرواز از اين قفس نيز كه در بخش ساقي

مرغ جان «ديوان گوته قرار گرفته، درك عميق وي را از نگاه عارفانة حافظ در حكايت 
  . دهد نشان مي» و قفس چندروزة تن

  اگر تن همچو زندان است 
  چرا اين تن هماره تشنه است؟

  جان چه آسوده در اين زندان تن
  خود در اين محبس چه خرسندش ببيند

  ها در چنين حالي ببايد باده
  در ميان محبسش جاري بكرد، 

  جان دگر خود را در آسايش نبيند
  با همه فرياد، رهايي را ز اين زندان بخواهد

  )202: 1379گوته (                                            

دهد اين است كه  را تحت تأثير قرار مي ديوان شرقينكتة قابل توجهي كه خوانندة 
وسطايي نيست؛ او نمايندة انسان در تمام  زبانِ قرون حافظ براي گوته يك شاعر فارسي

او «. ندبر اساس چنين تفكري، براي گوته تيمور و ناپلئون يكي هست. قرون است
بازگردد، براي او  تيمورهاسرايد تا به  به زمان و مكان مي نشان نسبت تيمورنامه را بي

» اند يكي است، زيرا كالمشان براي او مهم است، كه هر دو منجي )ع(و مسيح )ص(محمد
  .)33صفوي (

  
  اقبال ادبي حافظ در آلمان 2.1
مي و عناصر شرقي موجود در زمينة ايراني ـ اسال با پيش ديوان شرقيهرحال درك  به

خصوص در مواردي كه گوته از واژگان  راحتي ميسر نبود؛ به آن براي خوانندة غربي به
اهللا، : ناآشناي فارسي و عربي به طور مستقيم در اشعارش استفاده كرده بود، كلماتي مانند
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وان به همين دليل، گوته در بخش پاياني دي. بلبل، ساقي، درويش، حور و جز اينها
  . اش فراهم كرد توضيحات و حواشي الزم را براي خواننده
ها كه براي خوانندگان بسيار راهگشا بود، آنچه  گذشته از اين توضيحات و يادداشت

نبايد فراموش كرد قدرت گوته در تركيب فرهنگ شرقي با ساختار و انسجام غربي در 
رهنگ اروپايي نيازمند نبوغي بود درواقع، انتقال اين مفاهيم پيچيده به ف. اين كتاب است
اي  در مقاله 1گيب. مندي از آن توانست به تركيبي جديد دست پيدا كند كه گوته با بهره

دربارة تركيب غربي ـ شرقيِ » ادبيات جهان اسالم و ايران و اثرپذيري اروپا از آن«با نام 
  : نويسد ديوان گوته چنين مي

توانست در خاك  اي را داشت كه نمي حكم گياه گلخانه انتقال شعر فارسي به ادبيات اروپا
... آورد  اي دورگه پديد مي آميخت و تخمه اروپا ريشه بگيرد، مگر آنكه با گياهان بومي درمي

يافت، به طور غريزي كنار  نبوغ گوته آن بخش از عناصر شعر حافظ را كه با غرب ناموافق مي
هاي شعر  كرد، به همين دليل آرمان او را راضي نميصرف تقليد از شاعران فارسي ... زد  مي

وسطايي موجود در سنّت اروپايي كه با شعر پارسي  و قرون رمانتيكفارسي را با آن عناصر 
بيشترين هماهنگي را داشت درآميخت و از اين رهگذر، زباني ويژه آفريد تا از طريق آن 

  .)145-144گيب (هاي خود را با آن به بيان درآورد  انديشه

زمين و شاعران فارسي، و  تري از فرهنگ و ادب مشرق درك روشنديوان شرقي 
خصوص حافظ، در ميان اروپائيان به وجود آورد و اين همان ميراثي بود كه نسل سوم  به

  . مندان به ادبيات شرق از آن بسيار سود جستند عالقه
ستقالل فرهنگي و ادبي را نوشت امريكائيان هنوز به ا ديوان شرقيهنگامي كه گوته 

. خصوص آثار انگليسي منبع الهام آنان بود نرسيده بودند و آثار ادبي اروپايي و به
ها پس از اعالم استقالل سياسي به دنبال به دست آوردن استقالل فرهنگي و  امريكايي

ادبي براي كشورشان بودند و به دليل نداشتنِ گنجينة فرهنگي و ادبي كهن، از طريق 
وجوي منابعي بودند كه بتواند در  ه و بررسي ادبيات كشورهاي مختلف در جستمطالع
نيازهاي آنان را برآورده ) غير اروپايي(ريزي فرهنگ و ادبياتي مستقل و امريكايي و  پايه
خصوص كه رواج  داد؛ به اي را در اختيارشان قرار مي ادبيات شرق چنين گنجينه. كند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 H. A. R. Gibb 
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ترتيب نگرش عرفاني  اين به. ي شرقي بسيار همخواني داشتنگر مكتب رمانتيسم با درون
  . شرق زمينة مساعدي را براي رشد ادبياتي مستقل در امريكا فراهم كرد

  
  1گرايي امرسن و مكتب تعالي. 3

هايي است كه براي ساختن ادبيات ملي و مستقل در امريكا  امرسن از نسل امريكايي
گ و ادب امريكا را از حاشية فرهنگ اروپا جدا تالش بسيار كردند و موفق شدند فرهن

هاي مكتب فكري خود  او بنيان. گرايي در امريكاست گذار مكتب تعالي امرسن پايه. كنند
ريزي كرد و به نوعي نگرش  را بر اساس مجموعة مطالعاتي كه انجام داده بود پايه

  . عارفانه و جهاني دست يافت
وجوي يافتن  هد كه وي همواره در جستد نامه و آثار امرسن نشان مي زندگي

حقيقت و هويتي شخصي براي خود و يافتن هويت ملّي امريكايي بوده و در اين راه 
اي از نظريات فلسفي  او مجموعه. اي داشته است سفرهاي فراوان و مطالعات گسترده
را در كنار فلسفة  4و سوئيدنبرگ 3و كاراليل 2انديشمندان معاصر خود مانند كانت

هاي عرفاني شرق مانند هندوئيسم و  آوري كرد و سپس به سراغ آئين وافالطوني جمعن
بوديسم و تائوئيسم و تصوف اسالمي رفت و با ادب و حكمت آنها نيز آشنا شد و 

  . آنها را در هم ادغام كرد و به نوعي مذهب جهاني دست يافت ةمجموع
اي بود كه  ديدگاه عارفانه هاي مذكور همگي در يك اصل مشترك بودند و آن فلسفه

عرفان . گذاشت در درجة اول ديدگاه عقالني نسبت به درك حقايق هستي را كنار مي
كرد كه بدون انجام دادنِ آداب  مورد نظر او اعتقاد به وجود نيروي اليزالي را ترويج مي
امرسن به دنبال معرفتي بود كه . و رسوم خاصي در تمام اديان و مذاهب وجود داشت

اعتقاد به حقيقت برتري كه وي آن را روح . اش را محدود نكند فق ديد و آزادي انديشها
او در رسالة . دهد گرايي را تشكيل مي ناميد، يكي از اركان اصلي فلسفة تعالي مي 5جهان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Transcendentalism 
2 Immanuel Kant 
3 Thomas Carlyle 
4 Emanuel Swedenborg 
5 Over soul 
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: به طور خالصه او معتقد است. مفصالً توضيحاتي داده است روح جهاندربارة  1طبيعت
عالوه بر درك لحظه، . تي براي درك جديدي از هستي استهر لحظه از زندگي فرص

كند و تنها راه رسيدن  اكنون وي بر استفاده از نيروهاي دروني و فردي انسان تأكيد مي
او بر اين باور . داند يا درك اشراقي از جهان مي 2به حقيقت را به كار گرفتن قوة شهود

شروع كند و مقدمة اين شناخت،  است كه انسان براي درك حقيقت بايد از درون خود
اي  هايي از آن در دل هر فرد و در دل هر ذره شمول كه جلوه عشق است؛ عشقي جهان
پس هر انساني با توسل به نيروهاي درون خود، در ارتباط با . در طبيعت نهفته است

گاه  ترتيب دل هر شخصي جلوه اين تواند به اسرار جهان دست يابد و به طبيعت، مي
اي را در اين بخش از  نمونة چنين ذهنيت عارفانه. شود لّي اين نيرو يا روح جهان ميتج

  : توان ديد رسالة طبيعت مي
كران به  سپارم و در فضاي بي ايستم، ذهنم را به نسيم باد مي هنگامي كه روي زميني خالي مي

شود  شم تبديل ميگويي تمام وجودم به يك چ. يابم آيم، ديگر از خود نشاني نمي پرواز درمي
افتد،  ها فرومي همة حجاب] در چنين حالتي است كه. [و ديگر هيچ] شوم همه تن چشم مي[

شوم  آيد، بخشي از جان جهان مي جريان جاري هستي در وجودم به حركت و چرخش درمي
 .)1/10، 1912امرسن (اي از او  يا ذره

از آزادي انديشه و هنر  3»محقّق امريكايي« در مقاماو همچنين در مقاالت ديگري 
كه براي رسيدن به حقيقت اين عشق، انسان بايد خود را از  چنان كند، آن مي سخن
هاي محدودكنندة گذشتگان رها كند و به نوعي درك شخصي از جهان برسد؛  بينش

وي در مقاالت بعدي خود به مطالب . دركي اصيل كه خالقيت فردي انسان را بارور كند
كه در آن از سرگشتگي بشر در  4»اجتماع و انزوا«داخته است، مثالً مقالة اجتماعي نيز پر

آورد و پناه بردن به خلوت شخصي را توصيه  هاي زندگي سخن به ميان مي انتخاب
  . كند مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Nature 
2 Intuition 
3 “The American Scholar” 
4 “Society and Solitude” 
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امرسن براي القاي مفاهيم عرفاني مورد نظرش، عالوه بر سرودن شعر و نوشتن 
هاي امريكا و اروپا نيز  سخنراني در دانشگاه مقاالت فلسفي و اجتماعي و ادبي، به ارائة

گرايان را به كمك گروهي از  و انجمن تعالي 1دايلاو همچنين مجلّة . پرداخت
  . اندازي كرد گرا راه نويسندگان و انديشمندان تعالي

  
  امرسن و فرهنگ شرق 3.1

دهد كه وي از طريق مطالعات وسيع و گسترده در  بررسي آثار امرسن نشان مي
اش را محدود  وجوي مذهبي جهاني بوده است؛ مذهبي كه افق ديد و انديشه تجس
اش با آيين و عرفان شرقي و  مطالعات او در زمينة بينش نوافالطوني و آشنايي. نكند

اي را براي استقبال از هنر و انديشة شاعري  فرهنگ اسالمي، درواقع بستر مناسب فكري
زمينة شعري به  ال نگرش عرفان هندي كه در پسبراي مث. مانند حافظ آماده كرده بود

، ناظر بر اين واقعيت است كه براي امرسن نيز، مثل گوته و  وجود دارد 2»برهما«نام 
ترين درجة  برهما باال. حافظ، صورت اعتقادات مهم نبود، بلكه نفْس ايمان مهم بود

آيين هندو آشنا  براي درك اين شعر بايد با مفاهيم«. تقدس در اعتقادات هندوهاست
 كه دكربود، امرسن به خوانندگانش كه از پيچيدگي مفهوم شعر شكايت داشتند پيشنهاد 

گاه آن را خواهيد  جاي كلمة برهما، يهوه را جانشين كنيد و شعر را بخوانيد، آن به
  .)305 3فورستر(» فهميد

به مقام برهما  وقتي كسي. كند اجزاي جهان اشاره مي  به وحدت همة» برهما«شعر 
شعر با اين مضمون . شود هاي پشت پردة اين جهان براي او فاش مي رسد، حكمت مي

سپس . و قرباني، دور و نزديك، سايه و نور، همه يكي هستند دژخيمشود كه  شروع مي
  : يابد گونه ادامه مي اين

  براي من نام و ننگ يكي است... 
  كنند آنان كه مرا ترك مي

  كنند كنند كه مرا ترك مي ياشتباه فكر م به
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Dial 
2 Brahma 
3 Foerster 
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  هاي پروازشان هستم چرا كه من بال
  من در عين شكّاكي، خود شك هستم

  هاي برهمن هستم  من زمزمة سرود روي لب
 )9/30، 1912امرسن (                                            

. ودش اما نگاه عارفانة امرسن مانند عرفان هندي در سكوت و پذيرش خالصه نمي
دهد كه تفكر مبتني بر سكوت و پذيرش  حتي يك نگاه گذرا به آثار امرسن نشان مي

هاي فكري و  خورد، با دغدغه انفعالي وضع موجود كه در عرفان هندي به چشم مي
عالوه بر عرفان هندي، امرسن براي . آزادمنشي در انديشة امرسن همخواني ندارد

عاتي نيز دربارة فرهنگ و تفكر اسالمي هاي شرق، مطال شناخت هرچه بيشتر حكمت
  . داشته است

  
  امرسن و شعر فارسي 3.2

موازات كنجكاوي براي شناخت فرهنگ اسالمي، متوجه اشعار شاعران  بهامرسن 
عشق و پيوند ميان انسان و طبيعت و خدا  غزليات حافظاو قبل از خواندن . ايراني شد

آوري كه  خداوند در زيبايي جهان شگفت را تجربه كرده بود و از درك عارفانة شكوه
هاي  گو، ابتدا جنبه پس از خواندن اشعار شاعران فارسي. خلق كرده، سخن گفته بود

هاي سطحي بعضي از  كه در ترجمه گل و بلبلاي  و تصاوير كليشه 1بزمي و آناكرئوني
تا پيش از الزم است يادآوري شود كه امرسن . اروپائيان رايج بود، توجه او را جلب كرد

او نخستين دفتر شعرش را در . سرا نداشت سالگي توجه چنداني به شاعران فارسي چهل
وسه سالگي منتشر كرد و از اين دوران به بعد بود كه مطالعة شعر شاعران  چهل

در ميان شاعران ايراني دو . اش قرار گرفت هاي مورد مطالعه گو در فهرست كتاب فارسي
وي سعدي را به دليل . سعدي و حافظ: رسن را برانگيختندتن بيش از همه تحسين ام

پسنديد و انديشة او را سرشار از خرد و عقل عملي يافته  هاي اخالقي آثارش مي جنبه
  . بود

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 anacreonic 
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اي كه دربارة شاعران ايراني در آثار امرسن به  هاي پراكنده هرحال، غير از يادداشت به
  : نويسد در اين باره مي) 155(يوحنان  ،خورد چشم مي

هاي او غالباً بر  ترجمه... وي درمجموع حدود هفتصد بيت شعر فارسي را ترجمه كرده است 
اي كه در ترجمة انگليسي حتي ترتيب كلمات و  گونه اساس برداشت فن هامر است، به

  .هاي آلماني را حفظ كرده است بندي آنها، رنگ و بوي ترجمه جمله

هاي  و دو شعر نسبتاً بلند با نام» سعدي«به نام  در ديوان اشعار امرسن يك شعر بلند
خورد كه درواقع  به چشم مي» 2از شعر فارسي حافظ «و » 1از شعر فارسي حافظ «

رسد برداشت  به نظر مي 1»شاعر«اي به نام  حتي در مقاله. حافظ است نامة ساقيترجمة 
ت تأثير اين دو عنوان يك انسان كامل و داراي رسالت اجتماعي، تح به شاعروي از 

شاعر كسي : كند گونه توصيف مي امرسن در ابتداي اين مقاله شاعر را اين. شاعر است
» كند گساران سعادتمند سرازير مي به سوي بزم مي/ آور خدايان را شراب مستي«است كه 

بر اساس ديدگاه امرسن، شاعر واسطة بين دنياي معنوي  .)3/10، 1912امرسن (
منزلت حافظ را در نگاه امرسن، در ابتداي . رماندة خاكي استغيرمادي و انسان د

روال معمول در نگارش مقاالت . توان مشاهده كرد مي 2»تاريخ دو«اي با عنوان  مقاله
سرود كه مضمونش با  گونه بود كه در ابتداي مقاالتش قطعه شعري مي امرسن اين

آورده است، » تاريخ دو« در شعري كه در ابتداي مقالة. مطالب مقاله همخواني داشت
توان قائل شد، براي حافظ در نظر گرفته  اي را كه براي يك شاعر مي ترين مقام هنري باال

ناميده است و نام حافظ را كنار نام شكسپير نشانده و اين دو را  شاعر شاعرانو او را 
ردازند، شاعراني كه بدون اينكه به موعظه بپ«: نمونة كامل شاعران به حساب آورده است

ها و خاطراتش در  وي در مدخلي در يادداشت). 2/165، 1904-1903(» بخشند الهام مي
كردم و همانند او بودم  داشتم مالقاتش مي زوتنها كسي كه آر«  :نويسد مي 1847سال 

 .)9/447(» است] حافظ[

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 The Poet 
2 History II 
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به حافظ و مطالعات  1»نمونة عالي«اي با عنوان  در سخنراني 1849امرسن در سال 
اي با عنوان  همچنين در جلد هشتم مجموعه آثار او مقاله. رسي اشاره كرده استفا
درج شده كه با وجود اينكه مقالة مذكور دربارة شعر شاعران » دربارة شعر فارسي«

به قول . زبان است، محتواي آن بيشتر دربارة حافظ و افق وسيع فكري اوست فارسي
امرسن دريافت چگونه شاعر از راه ستايش  اين در آثار حافظ بود كه«) 165(يوحنان 

به شعف و شادي ... ها، طلوع آفتاب، موسيقي و  شراب، گل سرخ، دوشيزگان، پرنده
  ».ها رسيده است ها و خوشي حدي نسبت به تمام زيبايي بي

اش ايجاد كند اين بود  هرحال، آنچه امرسن كوشيد تا در ذهن مخاطبان امريكايي به
گرايانه از  باشي از اشعار حافظ را با برداشتي تعالي ني و خوشكه برداشت آناكرئو

  . انديشة او جايگزين كند
گرچه شناخت امرسن از حافظ با گوته آغاز شد، شناخت وي به آنچه گوته دريافته 

تأثير انديشة حافظ بر ذهن امرسن با آنچه بر ذهن گوته بر جاي . بود، محدود نشد
  . گذاشته بود، متفاوت بود

  
  تفاوت نگاه گوته و امرسن در برداشت از شعر حافظ. 4

هاي آلماني شعر حافظ با اين شاعر  با آنكه امرسن و گوته، هر دو از گذرگاه ترجمه
هاي بارزي در نوع نگاه و زاوية ديد و برداشتشان  شيرازي آشنا شده بودند، تفاوت

  . نسبت به حافظ وجود دارد
بت به حافظ اين است كه گوته در برداشت از تفاوت بين ديدگاه گوته و امرسن نس

شد تا  كرد و چنين نگاهي موجب مي هاي رمانتيك زادة خيال تأكيد مي حافظ بر جنبه
به عبارت ديگر، گوته . خواننده از واقعيتي كه در شعر حافظ وجود داشت غافل بماند

ن و در حافظ طرحي را براي عاشقانه سرودن و عشق رمانتيك گل و بلبل و سوخت
اي كه امرسن در حافظ  هاي اجتماعي و درد هويت فرهنگي ساختن يافته بود و به جنبه

ها در شرق و مظاهر آن، پناهگاه  كرد؛ زيرا رمانتيك كشف كرده بود توجه چنداني نمي
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انگيزة اصلي گوته نيز در نزديك . جستند وگريزگاهي براي بيان عواطف شخصي مي
اش با حافظ، رنگي از گريز از دنياي ناخوشايند معاصرش  شدن به شرق و نهايتاً آشنايي

توانست به آرامش و زيبايي دست شرق براي او پناهگاهي بود كه در آن مي. را داشت
شرق درواقع ترياكي است كه من در «: كه در يكي از نامه هايش نوشته بود  يابد؛ چنان

  .)17 شفا( »برم اين دوران پرجنجال براي تخدير روح خويش به كار مي
اش در اشعار حافظ، نگري ويژه ژرف شناسي امرسن و به اما انگيزة اصلي شرق

اي بود كه عالوه بر ستايش زيبايي و آرامش، جوابگوي روح  وجوي انديشه جست
به همين دليل، آشنايي . خواه و استقالل فردي و تقويت هويت ملّي او نيز باشد آزادي

ن و حافظ، به پيدايش جنبشي فرهنگي و ادبي در زبا امرسن با شعر شاعران فارسي
شعر فارسي، براي او تجربة صرفاً ادبي «امريكا كمك شاياني كرد؛ چرا كه آشنايي با 

يوحنان (» آمد هاي فرهنگي به شمار مي نبود، بلكه در معناي وسيع كلمه، يكي از تجربه
153(.  

  
  نگاه شاعرانة گوته و نگاه فرهنگي امرسن 4.1

در . داد شاعرانة شخصيت حافظ نبود كه امرسن را تحت تأثير قرار مي فقط جنبه
مسلك امرسن  اي بود كه با روح عارف انديشة او جريان عميق فلسفي و معنوي

ناگفته نماند كه امرسن، . توان آن را مذهب جهاني ناميد همخواني داشت؛ جرياني كه مي
، برداشتي عرفاني از اشعار وي عنوان يك شاعر غربي، هنگام مطالعة اشعار حافظ به

» روي عنكبوت درون بطري شكر بپاشد«خواست  نداشت و به قول خودش نمي
در مورد » دربارة شعر فارسي«وي اين جمله را در مقالة ). 8/249، 1904- 1903امرسن (

گساريِ  ورزي و مي گويد به اين معني كه الزم نيست او در عشق نگاه عارفانه حافظ مي
تدريج هرچه بيشتر با ابعاد مختلف  ل ردپاي مفاهيم معنوي بگردد، اما بهحافظ دنبا

انديشة حافظ آشنا شد، بعد شاعرانه و معنوي دريافتش بر بعد رايج از چهرة حافظ، 
  . عنوان شاعر بزمي و آناكرئوني، غلبه يافت به
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  عشق از دو نگاه 4.2
گوته . زليخا و ليلي: دارندالشّعر شرقي حضور  در آثار گوته و امرسن دو عروس

. برگزيد 1عنوان نامي استعاري براي معشوق واقعي خود، يعني ماريان ويلمر زليخا را به
الشّعر مذهبي در ادبيات فارسي و حافظ است،  او با انتخاب نام زليخا كه معشوق عروس

حتي تا  اي از زبان استعاري پنهان كرد و هويت واقعي و زميني معشوق خود را زير اليه
در » زليخانامه«ماجراي مفصل اين عشق در بخش . پايان عمر نام واقعي او را فاش نكرد

ها از  اين كاربرد استعاري در طرز استفادة رمانتيك). 15شفا (آمده است  ديوان شرقي
استعاره رايج بود؛ مفاهيم استعاري رمانتيك كه گرچه به مفاهيم انتزاعي بزرگ اشاره 

  . هاي زميني شاعر هم داشتندندي ناگسستني با عشق واقعي و تجربهكردند، پيو مي
گراي امرسن عشق با مظاهر فلسفي و اجتماعي پيوند خورده  اما در نگرش تعالي

امرسن در جايي از ليالي شعر فارسي با نام زني . معشوق او چهرة زميني ندارد. است
ظر وي معشوق نيست، بلكه يك نماد الشّعرِ شرقي در ن عروس ليليِ. كند اليتناهي ياد مي

ليلي «: گويد دربارة ليلي در شعر حافظ و فردوسي مي 2»آداب«او در مقالة . بالنده است
روز  زده كرده است، روزبه اش شگفت يك نيروي مادي است كه مرا با زندگي اليتناهي

ين زن را او ا. »كند درخشد و هر لحظه لذّت و جذابيت پيرامونش را بيشتر مي بيشتر مي
   .)3/151 ،1904-1903 امرسن(داند  نماد جزو از كل مي

تفاوت نگاه و برداشت دو شاعر از دو عروس شعري كه در سنّت ادبي فارسي و 
ديدگاه رمانتيك فردگرايِ . آمده، برخاسته از دو ديدگاه كامالً متفاوت است ديوان حافظ

گوته، زليخا كه معموالً معشوق  در شعر. گرا و عارفانة امرسنگوته و ديدگاه تعالي
تري پيدا كرده است و از سوي ديگر، ليال در  مقدس و آسماني است، دايرة داللت زميني

البته اين نگاه امرسن به ليلي در . نگاه امرسن داللت استعاليي و نمادين و اليتناهي دارد
ام معشوق يك از اشعار او ن در هيچ. صراحت بيان شده است هاي منثورش بهنوشته

  .شود، نه صريح و نه استعاريديده نمي) ويژه از نوع عروس شعري فارسي به(خاصي 
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  اقبال ادبي حافظ در امريكا. 5
اي كه  گرچه شناخت امرسن از حافظ به طور تدريجي و بر اساس نقشة مطالعاتي

هاي اجتماعي و  گوته طراحي كرده بود صورت گرفت، او خود در اشعار حافظ جنبه
هاي فكري و فرهنگي جامعة  اي را كشف كرده بود كه با دغدغه نگي و اعتقاديفره

هاي  گذار ارزش براي امرسن، شاعر، مظهر هويت ملّي و پايه. معاصرش همخواني داشت
بر همين . برتر در جامعه بود و اين همان نقشي است كه در حافظ يافته و پسنديده بود

او حافظ را . ظ در ادبيات امريكا رواج داداساس، وي نگاه جديدي را نسبت به حاف
بخش آن  حال كه عشق را به دليل تأثير تعالي شاعر انديشمندي يافت كه درعين

دربارة شعر «در مقالة . ماند هاي مسئوليت اجتماعي شاعر غافل نمي ستايد، از جنبه مي
حافظ با «: دكن گونه تجليل مي عنوان يك شاعر، اين از اين جايگاه حافظ، به» فارسي

او عمامه از . دهد هاي تزويرآميز معاصر خود را مورد انتقاد قرار مي قاطعيت، برداشت
عشق و شراب حافظ با ... كند  دارد و به سوي درويش متظاهر پرتاب مي سر برمي

  .)8/248(» گري همراه نيست عياشي و الابالي
حافظ به چشم  تفاوت مهم ديگري كه در برداشت گوته و امرسن از انديشة

كوشد تا بر تن انديشة شرقي او  خورد اين است كه گوته، پس از شناخت حافظ، مي مي
به همين جهت، ضمن اينكه مضمون انديشة حافظ . اي از فرهنگ اروپايي بپوشاند جامه

كند و به قول پروفسور گيب آن را  نمايد، آن را با فرهنگي غربي ارائه مي را حفظ مي
هاي بيگانة شرقي  هرحال، خوانندة اروپايي جنبه به. دهد پرورش مي اي انهگياه گلخمانند 

رسد براي امرسن انتقال مفاهيم و انديشه در  اما به نظر مي. كند اشعار او را حس مي
: نويسد وي در اين باره مي. اي جدي بوده است اشعار حافظ با سبكي حافظانه دغدغه

). 14(» كند روح آن است نه موضوع آن ار ميآنچه شعر حافظ را متمايز و تأثيرگذ«
ترين شكل ارائة روح اشعار حافظ به زبان انگليسي، ابتدا   امرسن براي وصول به نزديك

» از شعر فارسي حافظ«او عنوان شعر را . حافظ شد» نامة ساقي«كار ترجمة  به دست
در تالش بوده است  دهد كه چنين انتخابي تأكيد او را بر اين نكته نشان مي. انتخاب كرد

آثار . توان يافت، ارائه كند گونه كه در شعر فارسي مي تا انديشه و شعر حافظ را آن
گذارد و روش ديگري در  دهد كه وي ترجمة شعر حافظ را كنار مي بعدي او نشان مي
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يا  2»سهم روزانه«يا  1»باده يا خداي شراب«اشعار مشهور او، مانند . گيرد پيش مي
جاي ترجمة واژه  دهند كه وي به نشان مي 4»قسمت و تقدير«و  3»شاعر«ند مقاالتي مان

گرايانة  كرده و آن را بر اساس دريافت تعالي 5به واژه، انديشه و مضمون حافظ را دروني
وي در چنين آثاري، با استفاده از خالقيت . خود به زبان انگليسي برگردانده است

تر رفته است و عالوه بر انتقال مفاهيم، ساختار اش، از ترجمة اشعار حافظ فرا شاعرانه
  . انديشه و بافت كالمي حافظ را نيز در بيان مقصود خود به كار گرفته است

  
  پايان سخن. 6

تأثير حافظ شيرازي بر گوتة آلماني و امرسن امريكايي الگويي فرهنگي و جغرافيايي 
گذرد و به امريكا  روپا ميشود و از ا كند كه از آسيا شروع مي را در ذهن ترسيم مي

طي كردنِ چنين مسيري حكايت از پيوندهاي مشترك روحي و فكري و . رسد مي
  . هاي جهاني دارد همدلي صاحبان انديشه

ترجمة : گوته در ديدارش با امرسن مطالعة چند كتاب را به او پيشنهاد كرد، از جمله
. كتاب هامر پورگشتال بود ، كه مترجم هر دوتاريخ ادبيات فارسيو  ديوان غزليات

گرچه شناخت امرسن از حافظ بر اساس نقشة مطالعاتي گوته طراحي شده بود، 
گرايانة وي، محصولي متفاوت به بار  برداشت امرسن از حافظ بر اساس نگرش تعالي

  . داد
در اين مقاله، افزون بر مقايسة تأثير پوياي انديشه و شعر حافظ بر دو شاعر غربي، با 

پراور، چگونگي مقبوليت و پذيرش حافظ در غرب نيز، . بر نظرية زيگبرت استكيه 
كننده كه در روشن كردن زواياي مبهم تبادالت ادبي  عنوان يكي از عوامل تعيين به

نتايج حاصل نشان داد كه انگيزة اصلي گوته و امرسن درك . ضروري است، بررسي شد
اما بررسي . خاطبان غربي خود بوده استروح شعر حافظ و انتقال مفاهيم شرقي آن به م

بافت گفتمان و نحوة تعامل با مقوالت فرهنگي موجود در شعر حافظ و انتقال آن به 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 “Bucchus” 
2 “A Day’s Ration” 
3 “The Poet” 
4 “Fate” 
5 internalize 
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كند كه گوته براي  خوبي روشن مي مخاطبان آنان، در آثار اين دو شاعر اين نكته را به
وضيحات و اي براي مقبول واقع شدن حافظ در آلمان، عالوه بر ت فراهم ساختن زمينه

افزوده، كوشيده است تا شعر وانديشة حافظ را  ديوان شرقياي كه در پايان  حواشي
كه  درحالي. مطابق با روحيات رومانتيك و برطبق سليقه وذهنيت اروپايي ارائه كند

امرسن غزليات حافظ و بافت كالمي او را متناسب با نياز اجتماعي مخاطبان خود ــ كه 
بودند ــ ارائه كرده است؛ ) غير اروپايي(فرهنگي و ملّي  به دنبال هويت مستقل

اي كه موفق شده است ميان آنچه مخاطبانش از او انتظار داشتند و آنچه ازشعر و  گونه به
ترتيب، امرسن با  اين به. انديشة حافظ برداشت كرده بود، پيوند مقبولي به وجود بياورد

ت به حافظ متحول كرد و چهرة او را خوانش جديد خود از حافظ، نگرش غربي را نسب
كند، به انديشمندي آزادفكر در  از شاعري بزمي كه مخاطبش را به خوشباشي ترغيب مي

  . ادبيات جهان تبديل كرد
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  شگرفي در ساختاريِبررسي تطبيقي كاركرد 
 عمارت هفت شيرواني ِ احمد محمود وانجير معابد تدرخ 

  ناتانيل هاثورن

 سيروس اميري

  زكريا بزدوده
  
  
  

  چكيده
ناتانيل  عمارت هفت شيروانياحمد محمود و  درخت انجير معابدپژوهش، با مقابلة ن در اي

در ادبيات تطبيقي، » تأثير«از مفهوم  2نياشتا سواي و با استفاده از تعريف اولريش 1،هاثورن
همچنين در اين مقاله، . چنين استدالل شده است كه محمود از رمان هاثورن تأثير گرفته است

هاي تشابه دو رمان، و تأكيد بر ترين جنبهمثابة يكي از مهم ، بهشگرفيبر مؤلفة با تمركز 
كاركرد ساختاري متفاوت شگرفي در بافت دو متن، بر خالقيت و اصالت نويسندة تأثيرپذير 

. متمايز شود) اشتاين وايسبه تعبير ( تقليدايم تا رابطة ميان دو نويسنده از مقولة  تأكيد كرده
سته كردن اين تفاوت نشان دادن اصالت رمان محمود در بافت تاريخي خويش، هدف از برج

با استفاده از سازوكارهاي روايي  گاننويسند در هر دو رمان،. مثابة اثري پسامدرن است به
، حوادث شگرف را استفاده از روايت ذهني، نظير منتسب كردن روايت به خرافه و  شده شناخته

دچار  حوادث خواننده را در مورد ماهيت طبيعي يا فراطبيعي ،رو با اين كا ،توصيف كرده
هاي  پديده محمود دگرگون گشته، بخش پاياني رمان اين شيوة روايت در. دنكن ترديد مي
 ةتفاوت كاركرد مؤلف در اين بررسي. شوندمثابة واقعيت انكاناپذير عرضه مي به ،شگرف

. ايم كردهتشريح  اين رمان، قايِ پسامدرنِبوطي بر اساس ،درخت انجير معابد در شگرفي را

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نويسندة مسئول(شگاه كردستان استاديار زبان و ادبيات انگليسي دان(  
 amiri.cyrus@gmail.com: نگار پيام  
 استاديار زبان و ادبيات انگليسي دانشگاه كردستان  
 zbezdodeh@gmail.com: نگار پيام   
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، واقعيت و خيال، و طبيعت و افسانهروايتي پسامدرن، مرز ميان تاريخ و  ةمثاب به محمود، رمانِ
را  بيروني واقعيتبازنمايي  ةو برخالف رمانِ هاثورن، دغدغ دارد از ميان برميفراطبيعت را 

  . ندارد

، عمارت هفت شيرواني، درخت انجير معابدثورن، احمد محمود، ناتانيل ها: ها كليدواژه
  .شگرفي، روايت پسامدرن

  
  درآمد. 1
  ها اي از شباهت سياهه: داستان دو رمان 1.1

دو با  هر، )1379( درخت انجير معابدو  )م 1851( 1عمارت هفت شيرواني
دو عمارت در  هر ساختنِ. شوند تصويري از يك عمارت اشرافي رو به زوال آغاز مي

مالك عمارت هفت  2،سرهنگ پينچن: است اي از بدبيني و جنجال صورت گرفته ههال
مالك قبلي  زدن بهبه تباني در اتهام محكوم كه در اذهان برخي از مردم  ــ شيرواني

هاي عمارت جديدش را در ميان بدبيني همگان، بر زمين  ستون و اعدام اوست ــزمين 
فرنگي در رمان محمود نيز  بناي عمارت كاله. كند جادوگر بنا مي 3شدة ماتيو مولِ نفرين
 ،دنبال آن حرمتي اسفنديارخان آذرپاد به حريم مقدس درخت انجير معابد و به با بي

آميز و  نشيني مصلحت و در نهايت، عقب ،خشم و قيام زائران و معتقدان به درخت
رمان بسيار دو  توصيفات پيرامون بناي عمارت در هر. شود رياكارانة وي همراه مي

، آب چشمة مول براي هميشه وساز ساختدر رمان هاثورن، پس از آغاز  .مشابه است
شود و بالفاصله بعد از اتمام، سرهنگ پينچن به مرگي فوري و اسرارآميز  بدمزه مي
آيند و سرريز  آب چاه و استخر به ناگهان باال مي ،در رمان محمود .شود دچار مي

با دوچرخه سقوط  ،پسر اسفنديارخان آذرپاد ،شود و فرامرز ميكنند، هوا تيره و تار  مي
به اين توصيفات بايد مرگ . دارد مي اش شكافي عميق و هميشگي بر كند و پيشاني مي

زودهنگام اسفنديارخان و همسر جوانش و خودكشي دختر نوجوانشان و ادبار و فالكت 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، با ترجمة حسن مسعودي، از جانب نشر خانة هفت شيروانيبا عنوان  1340اين رمان براي نخستين بار در سال  1

 .معرفت عرضه شد
2 Colonel Pyncheon 
3 Matthew Maule 
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رو به زوال پيرزني تنها  و عمارتاكنون در هريك از د. بازماندگان آنان را نيز بيفزاييم
و براي   كند كه از شوكت و ثروت گذشته تنها غرور و توهمي برايش مانده زندگي مي

اش را  بند اعياني ناچار گردن الملوك به تاج. است هشدگذران زندگي با مشكل مواجه 
ر مغازة ه بسياابا اكرنيز  1زيباپه .دهد اري در بانك تن ميذگ و به سپرده فروشد مي

و براثر  اند دو پيرزن در تمام عمر از عشق و همسر محروم بوده هر. كند باز مي اي بقالي
. اند دهشطبيعي محروم  نمادين، از ارتباط اجتماعيِبه شكلي يك بيماري خاص و 

و هم خوانندگان دو رمان را به آيندة حوادث  ندو، هم آنا كورسوي اميدي در دل اين
در رمان محمود اين زنداني . اند دو منتظر بازگشت يك زنداني هر: كند اميدوار مي

دو  هر. زيباستپبرادر ه 2،كليفورد ،الملوك، و در رمان هاثورن فرامرز، برادرزادة تاج
اند و شايع  دهشقصد به جان يكي از اعضاي خانواده متهم و محبوس  زنداني به سوء

دو  در هر. اند هشتمرتبط با خاندان گ دو قرباني دسيسة يكي ديگر از افراد است كه هر
و  يافتهشود كه اين دسيسه با انگيزة تصاحب امالك خانوادگي انجام  اثر شايع مي

مهران شهركي، ناپدري فرامرز  ،گر در رمان محمود وطئهت. آغازگر تنش اصلي رمان است
د و آقاي پينچن، پسرعموي كليفور ،و در رمان هاثورن ،يك دادگستري و وكيل پايه

سوزند و تنش  گر سرانجام در آتش طمع خود مي اين دو دسيسه. قاضي دادگاه است
هاي موجه و محبوب محل  گر از چهره دو دسيسه هر. يابد دو رمان پايان مي اصلي هر

و مجسمة بزرگ وي  داردمهران شهركي كاخي بزرگ در دل شهرك : شوند محسوب مي
اي آرام  چن نيز با لبخندي هميشگي و چهرهاست؛ قاضي پين دهشلَم ميدان شهرك ع در

و از  استدر اذهان مردم داراي جايگاهي ويژه  ،هاي مختلف و عضويت در انجمن
  .آيد اركان جامعه به شمار مي

اي فرودست  سرگذشت پنج نسل از خانواده ،دو رمان، در طرف ديگر ماجرا در هر
ا با صاحبان عمارت اشرافي خود خوانيم كه ارتباط آنه اما پررمزوراز و جادوگر را مي

دارها نسل در نسل باغبان  ملَدر رمان محمود ع. تر در رمان است شامل تنشي قديمي
ارتباط . اند دار حريم درخت انجير معابد بوده باغچة بزرگ خانوادة آذرپاد و متولي و علم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Hepzibah 
2 Clifford 
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دار اول  رها، از علمدا علم. است آنها با مالكان باغچه از ابتدا از نوع ارباب و نوكري بوده
 دربارةهاي زيادي را  ها و داستان پردازند كه افسانه دار پنجم، جادوگراني خيال تا علم

متولي  نآنا. اند و نقل و مكتوب كرده اند كرامات و معجزات درخت انجير معابد ساخته
مردم  ويژه رؤياهاي عقايد و به و و تأثير انكارناپذيري بر احساسات اند و نمايندة درخت

پرور بوده، در خواب به مقام  دار نخست، كه آدمي غيرعادي و خيال علم. محلي دارند
همواره از طريق رؤيا ارتباطي با عالم  ،بر روايات محلي ده و بناشل ئداري درخت نا علم

 و الحوائج دردمندان بعد از وي بارگاه درخت انجير معابد ملجأ و باب. غيب داشته است
. ندشو ناظر و متولي و تنظيمگر اين امور مي دارانْ شود و علم ماران ميدرماندگان و بي

دار بر مردم  خندد، از قدرت و نفوذ علم باوري مردم مي اسفنديارخان كه در دل به خرافه
اما در . سازد هاي سياسي خود مي ماية بلندپروازي و درخت را دست كند مياستفاده 

وجود دارد كه  اي ار، همواره تنش و جنگي طبقاتيد آميز او و علم ارتباط مسالمت پشت
هاي متوالي  در رمان هاثورن نيز نسل. گردد مي پيشينة آن به آغاز رابطة دو خانواده بر

اگرچه اكنون گمان برخي بر اين است كه نياي . اند به جادوگريمظنون خاندان مول 
است،  دهشو معدوم  نخست آنها تا حدودي با انگيزة مادي از جانب پينچن اول متهم

پردازي،  ، خيالالقاي خواب مصنوعيدر  شانارتباط عميق آنها با عالم رؤيا، مهارت
بر مخاطبان و ارتباطشان با هنرهاي گوناگون، از آنان خانداني  تأثيرسرايي و  داستان

رانان  دارهاي رمان محمود، حكم اينان نيز، همانند علم. است عجيب و اسرارآميز ساخته
در عالم رؤيا به پيش ، عليه خاندان پينچنرا و كنش خصمانة خود  هستندرؤيا عالم 
بردار و  ها غالمانِ فرمان پينچن ،در قلمرو آزاد و واژگونة رؤيا«به گفتة راوي  .برند مي
دارها پاسخ هتاكان و  در رمان محمود نيز علم. »اند ايشان  ها حاكمان مطلق مول

مانند  را هند و با اين كار كساني تنها در عالم رؤيا ميشكنان به خود و درخت را  حرمت
نخست،  بعد از مرگ مولِ. كنند گوش خود مي به براي هميشه غالم حلقه ،ديگر مرد

شوند و تضادي طبقاتي  فرزندان وي همواره از سوي خاندان پينچن به خدمت گرفته مي
  .گيرد و خانوادگي بين اين دو خاندان شكل مي

مهران با : دار پنجم و مهران شهركي نيز وجود دارد تنشي ميان علم در رمان محمود
ايجاد درمانگاه، مدارسِ جديد، كتابخانه، سينماتئاتر و فروشگاه، نوعي تجدد در شهرك 
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. مواجه ساخته است مشكلتي مردم به درخت انجير معابد را با ده و اعتقاد سنّكرايجاد 
اي را نشانه  ساختمانِ جامعه) مول( 1ي هالگريوهاي انقالب در رمان هاثورن نيز انديشه

دو  سرانجام، در هر. هاي مركزي آن است گرفته است كه قاضي پينچن يكي از ستون
، باعث  آميز ميان بازماندگان خاندان اشرافي و خانوادة فرودست رمان، پيوند مسالمت

فاوت مهم كه در با اين ت ؛دو خاندان از شر معارض اصلي و آزمند رمان است رهايي هر
اما در رمان محمود  ،خواهانه و مساوات خواهانه ترقي و رمان هاثورن اين پيوند صادقانه

به همين دليل، پايان . گرايانه و از نوع ديرين ارباب و نوكري است واپس و دروغين
  .آلود است خونين و گناه و رمان هاثورن شاد و ميمون، اما پايان رمان محمود انقالبي

سرزنده و  و زيبا و دو رمان، مرگ تراژيك و زودهنگام دختري نوجوان هر در
اين حادثه كه . افكند سنگيني بر فضاي كلي رمان ميية سا ،معصوم در عمارت اشرافي

است و  معصوم مرگبه صناعت موسوم و  2هاي گوتيك يادآور صناعتي ديرين در رمان
ث دشود، حوا ر داستان به كار گرفته ميآلود د آميز و گناه معموالً براي ايجاد فضاي ترس

آميز ديگري را، نظير بازگشت روح سرگردان قرباني و تسخير روح  رازآلود و ترس
 3آليسه زندگي و مرگ و حيات پس از مرگ بتوصيفات مربوط . دنبال دارد زندگان، به

ين هاي زيادي ميان ا شباهت ،درخت انجير معابددر  فرزانهو  عمارت هفت شيروانيدر 
خانوادة جمال، عاشق مجنونِ فرزانه، شبانه عكسش را از بارگاه . است دو ايجاد كرده

وي را به عقد  ،برند و با انجام تمام مناسك به خانه مي دارند ميخانوادگي آذرپاد بر
 گويي عكس فرزانه همة خانواده را با خود به دنياي ارواح برده. آورند مي فرزندشان در

ات روح آليس را كرّ به ،زدة هفت شيرواني ل، ساكنان عمارت شبحبه همين منوا. است
استفاده از  4جورج پارسون ليتْروپ .اند و به صداي چنگ او گوش داده اند مشاهده كرده

 5صور خيال جهنم و مفاهيمي نظير گناه و مكافات را از عناصي اساسي ادبيات پيوريتان
خاص و ادبيات گوتيك امريكا به طور عام  هاي اصلي آثار هاثورن به طور و از مشخصه

استفادة مكرر محمود از مفهوم آتش جهنم، گناه و مكافات ). 309-300ليتروپ (داند  مي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Holgrave 
2 gothic 
3 Alice 
4 George Parson Lathrop 
5 puritan 
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هاي ديگر، نظير اسفنديارخان و مهران شهركي و  در حوادث مربوط به برخي شخصيت
  .هاي بارز تأثير هاثورن است و سرمست بختياري، يكي از نشانه ديگر مرد

وجود بيماري : اشاره كرد ذيلتوان به موارد  هاي ميان دو رمان مي ديگر شباهت از
بيماري پيسي در خانوادة آذرپاد و سكتة مغزي در خانوادة (ارثي در دو خانوادة اشرافي 

ويژه صحنة مرگ قاضي پينچن و  به(هاي مرگ فوري و اسرارآميز  ؛ صحنه)پينچن
ميرند و تنها بعد از اينكه  و با چشم باز ميالملوك كه هر دو در حالت نشسته  تاج

گذارند ديگران را متوجه مرگ خود  پاسخ مي هاي حاضران در محل را بي حرف
هاي طبقاتي؛  ؛ پرداختن به تضادها و تنش)به شكل تمثيل ملّي(گرايي  ؛ تمثيل)كنند مي

استفاده از  شناسي خرافات و باورهاي اجتماعي؛ ت و مدرنيته؛ روانپرداختن به تضاد سنّ
  .ها هاي نمادين براي شخصيت اسم

  
  روش و چارچوب نظري تحقيق 1.2

اي در حوزة ادبيات تطبيقي، بر اساس تعريف  اين مقاله يك پژوهش كتابخانه
 ادبياتدر فصل دوم كتاب  اشتاين وايس. ادبي است تأثيراز مفهوم  اشتاين وايساولريش 
 2تأثير، با تمايز قائل شدن ميان مفاهيم )1973( 1مقدمه و پژوهش: ادبي و نظرية تطبيقي

صرفاً به معني اتخاذ برخي از  تأثيركند كه چنين استدالل مي 4،عاريهو  3تقليدو 
شود كه در آن  اي اطالق مي هاي يك اثر ادبي خارجي نيست، بلكه به رابطه جنبه

ن به خالقيت و اي براي تحقق بخشيدمثابة وسيله نويسندة تأثيرپذير، از متن خارجي به
كند  وي تأكيد مي. گيرد مهارت خويش در چارچوب مكان و زمان خاص خود بهره مي

هاي ادبي نو با الهام  مفاهيم و قالب آفرينشعناصر ادبي بيگانه، بلكه  بازسازيكه تأثير نه 
 عاريه. بازسازي، محصول تقليد و آفرينش، محصول تأثير است. از عناصر خارجي است

گيرنده،  تقليد به تعبير كلي آن است؛ با اين تفاوت كه در عاريه نويسندة وام نيز زيرشاخة
  .همانند مترجم، مقيد به متن خارجي و گاه مشمول مقولة وفاداري است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Comparative Literature and Literary Theory: Survey and Introduction 
2 influence 
3 imitation 
4 borrowing 



 مقاله
 68 8، پياپي )1392پاييز و زمستان ( 4/2 ادبيات تطبيقي

 ...بررسي تطبيقي كاركرد ساختاريِ شگرفي در
  

 

هنري، تفاوت  آفرينشاي از  عنوان نمونه ان محمود، بهبراي نشان دادن اصالت رم
ن، يعني استفاده از شگرفي، ترين جنبة اشتراكشا اساسي ميان دو متن را در مهم

در زمينة روايت  1هيل براي اين هدف از پژوهش برايان مك. ايم وجو كرده جست
پسامدرن و نظرية وي در باب تفاوت ميان بوطيقاي مدرنيسم و پسامدرنيسم بهره 

نويس از شگرفي براي ايجاد ترديد و چندگانگي روايي و معنايي  هر دو رمان. ايم جسته
مثابة اثري از دوران مدرنيته، از  با وجود اين، ترديد در رمان هاثورن، به. اند بهره گرفته

مثابة اثري مربوط به دوران پسامدرن،  و ترديد در رمان محمود، به 2،شناسي معرفتجنس 
كننده است اين تفاوت ساختاري چنان شاخص و تعيين. است 3شناسي ماهيتاز جنس 

هايش به رمان هاثورن، به اثري اصيل و خالقانه  اهتكه رمان محمود را با وجود همة شب
  .تبدل كرده است؛ رماني كه محصول زمان خويش و ملهم از بوطيقاي پسامدرن است

   
  پيشينة تحقيق 1.3

اي در باب ارتباط ميان آثار احمد محمود و ناتانيل هاثورن  تا كنون پژوهش تطبيقي
عمارت ثار محمود به وجود شباهت ميان يك از پژوهشگران آ انجام نيافته است و هيچ

حال، وجود تأكيدات  بااين اند؛اي نكردهاشاره درخت انجير معابدو  هفت شيرواني
. هاي مربوط به اين دو رمان شايان توجه استكمابيش مشابه در برخي از پژوهش

با اشاره بر نقش محوري رؤيا و باورهاي خرافي و ) 1391(قاسمي و همكاران 
، بر تفاوت اساسي ميان اين اثر و آثار پيشين محمود درخت انجير معابديي در نمادگرا

در آخرين رمان محمود تأكيد كرده  واقعيتبر چندگانگي ) 1381(قريب . اندتأكيد كرده
. و اين مشخصه را تفاوت اصلي اين رمان با آثار پيشين اين نويسنده دانسته است

دانسته و آن را، به اعتبار  نو رئاليسماز جنس را  درخت انجير معابد) 1386(دستغيب 
  .ي بولگاكف شبيه دانسته استمرشد و مارگريتااستفاده از خَرقِ عادت و جادو، به رمان 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Brian McHale 
2 epistemology  
3 ontology 
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هاي موجود دربارة هاثورن نيز بر استفادة وي از خرافه و رؤيا و شگرفي  در پژوهش
شگرفي و ) 2010( 1مونه. براي ايجاد ترديد و چندگانگي روايي تأكيد شده است

 شناسي معرفتر كرده و كاركرد آن را ايجاد دو گوتيك را مشخصة اصلي آثار هاثورن ذك
استفاده از روايت مبتني بر شايعه و خرافه را ) 1994( 2هارشْبارگر. ناسازگار دانسته است

از مشخصات اصلي آثار هاثورن دانسته و آن را تالشي براي خلق روايت نامتعين و 
نيز پيروي از سنّت شفاهي را در آثار هاثورن، تالشي ) 1980( 3باير. خوانده استدوگانه 

  . داند در جهت خلق روايت چندگانه و چندمعنايي مي
  

  شگرفي و ايجاد ترديد در هاثورن و محمود. 2
 استفاده از درخت انجير معابدو  عمارت هفت شيروانيترين وجه تشابه ميان  مهم
 بيشترچراكه وي  دارد؛ي زيادويژه در مورد محمود، اهميت  بهاين جنبه، . است شگرفي

شناخته تا حدودي ناتوراليستي و اجتماعي  ـ هاي رئاليستي عنوان نويسندة داستان به
دارد كه اين اثر را از ديگر  يحضور پررنگچنان عامل شگرفي در رمان محمود  .شود مي
راي وي در كنار نويسندگان ديگر كلي متمايز ساخته و گاه جايگاهي را ب به او آثار

ميرعابديني ( است كسب كرده ،از جمله رئاليسم جادويي و نمادگرايي ،مكاتب ادبي
كنند كه محمود  چنين استدالل مي) 53(و همكاران  قاسمي ).1389 زاده محسن ؛1386

 با ديگري محتواي« از روية هميشگي خويش فاصله گرفته ودرخت انجير معابد  در

از جمله  ،آثار هاثورن در عاملي آشنا در مقابل، شگرفي .كرده است ايجاد» هفرمي تاز
در بافت  شگرفيكاركرد و تأثير  و ، جايگاهاين با وجود. است 4داغ ننگ رمان معروف
موضوع مقالة  كهترين وجوه تمايز دو رمان تبديل شده  به يكي از مهم ،كلّي دو متن
  .حاضر است

از ] نويسنده[فاصله گرفتن آگاهانة «شگرفي را ) 199-198(و همكاران  5ثرال
. دانند مي» نشده يا مغاير با تجربه قوانين مادي اثبات«و استفاده از » شده واقعيت تجربه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Agnieszka Soltysik Monnet  
2 Scott Harshbarger 
3 John G Bayer 
4 The Scarlet Letter 
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شده در نوعي خاص از ادبيات را از عناصرِ استفاده شگرفي) 6(و همكاران  1گيتْس
نيز شگرفي ) 1( 2تيمرمن. ستا» هاي متفاوتخلق واقعيت«دانند كه در پي  داستاني مي

و كاركرد آن را ايجاد » يك واقعيت موازي با واقعيت موجود«را عاملي براي خلق 
با توجه به اين تعاريف ــ كه . داندمي واقعيتآگاهي نسبت به تعريف خواننده از خود

كنند ــ در  همگي بر نقش شگرفي به مثابة عاملي براي ايجاد ترديد معنايي تأكيد مي
عمارت هفت پژوهش حاضر اين استدالل طرح شده است كه ترديد ايجادشده در 

  .از دو جنس متفاوت است درخت انجير معابدو  شيرواني
  
  عمارت هفت شيروانيشناختي در  ترديد معرفت 2.1

جايگاه و كاركرد  بررسيبه  عمارت هفت شيروانيپيشگفتار موجز هاثورن بر 
اين . پردازد به طور خاص مي عمارت هفت شيروانيدر ادبيات به طور عام و  شگرفي

ترين  مهم. جهت سبك، قرينة خود داستان است پيشگفتار هم ازلحاظ محتوا و هم از
در داستان ارتباط  شگرفيكه با نحوة كاركرد  ــ ويژگي سبكي پيشگفتار و متن رمان

، به يالكتيكيمقصود از جمالت د. استفاده از جمالت جدلي يا ديالكتيكي است ــ دارد
نشده است كه دو احتمال يا  ن و حلجمالتي نامتعي، )54-53، 1974( 3تعبير جيمسون

معموالً هاثورن در يك جمله . كنند نتيجه رها مي بي ،استدالل متناقض را مطرح نموده
 ،و در ادامه مسئله يا مشكل مكنون در آن جمله را كند مياستدالل يا تفسيري را مطرح 

 ،سازد و بدين ترتيب آشكار مي ،الل يا تفسيري متفاوت و گاه متناقضبا طرح استد
نخست  بنددر براي نمونه، . كند دو ديدگاه آغاز مي پايان را ميان هر ديالكتيكي بي
 ،و هم از جهت سبك و سياق اهم ازلحاظ محتو«نويسندة رمانس : خوانيم پيشگفتار مي

اما بالفاصله  ،»ن از آن محروم استاز آزادي عملي برخوردار است كه نويسندة رما
هاثورن (» د به قوانين باشدهنر بايد شديداً مقي] اي از گونه[عنوان  رمانس به«: خوانيم مي
] به مقدار[مثابة چاشني  بايد به شگرفي«: خوانيم مي بنددر همان . ])محققان ةترجم[ 9

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Pamela S. Gates 
2 John H. Timmerman 
3 Fredric Jameson 
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بخش  ةمثاب شود، نه بهرنگ و ظريف با محتواي اصلي آميخته  كم] اي گونه و به[محدود 
توان  البته نمي«: گويد اما بالفاصله مي ،»شود اصلي خوراكي كه به خواننده عرضه مي

 دهشاي  يناي اين احتياط را ناديده گرفت مرتكب گناه ادبي نابخشود گفت اگر نويسنده
داستانش را بيان  اخالقي نكتة ،اي معروف در جمله ،هاثورن همان صفحهدر ). 9(» است
اما در ادامه  ،»شود هاي بعدي مي اينكه معصيت يك نسل وارد حيات نسل«: كند مي
گونه اثرگذاري اخالقي  ترين اميدي به اينكمگويد كه اين اميد عبث است و خود او  مي

  ).10( از جانب داستانش ندارد
با و امااستفادة مكرر از حروف ربط استثنا نظير . خاص هاثورن است بيانْ اين سبك 

كه در همين پيشگفتار كوتاه مشهود است، مشخصة اين  1اينكه رغم عليو  اين ودوج
كه در طول داستان هم حفظ شده و درواقع منطق ــ اين شيوة بيان . سبك بيان است

ساختاري  ارتباطدر متنِ رمان  شگرفيبا جايگاه و كاركرد  ــ حاكم بر روايت است
  . دارد

هاي  ها و شايعه شنيده ،طور مفصل و دقيق هبا وسواس بسيار و ب ،راوي هاثورن
 و ها در اينجا نيز مانند اكثر آثار هاثورن، شايعه. كند پيرامون حوادث گذشته را بيان مي

به عبارت . ترين منبع روايت و بخش اعظم متن است ها و باور عمومي مهم شنيده
و بخش مهمي از تر، خاطرة جمعي مردم تقريباً تنها منبع روايت حوادث گذشته  دقيق

شيوة روايت ــ كه جان باير آن را شناسة اصلي اين . حوادث زمان حال است
به حوادث حال و را ل ياي از افسانه و تخي همواره چاشني داند ــهاي هاثورن مي داستان

شود و  تنهايي عرضه نمي گاه به ، اين صدا هيچاين با وجود. )251باير ( افزايد گذشته مي
هاي  پرسش ،ها و تفاسير متفاوت و گاه متناقض تر يا شنيده بينانه عقايد واقع راوي با بيان

يا  جدليبدين ترتيب، روايتي  و كند بيني و مطرح مي در ذهن خواننده را پيش موجود
تواند تصميم بگيرد كه  مي  خواننده كه گويد هاثورن مي خود. گيرد ديالكتيكي شكل مي

نمايد ناديده بگيرد و به بخشي از  كه باورنكردني ميتفاسير و توصيفاتي را  و وقايع
خود را با  او همچنين مختار است تا. )9هاثورن ( روايت كه باورپذير است بسنده كند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ʻbutʼ, ʻhoweverʼ, ʻwhileʼ 
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اكنون اگر . و شايعات عجيب را باور كند قوانين دنياي شگرف روايت وفق دهد
گوييم كه اين خوانندة توانيم ب مي ،ديالكتيك جاري در پيشگفتار رمان را به ياد بياوريم

. خطاب به او بيان شده است ،شده در پيشگفتار دوم كسي است كه نكتة اخالقي تصريح
پيشگفتار هاثورن قرينة معنايي و سبكي كل رمان است و  ،طور كه گفته شد همان

اي كه نكتة اخالقي  خواننده. ادامة ديالكتيك پيشگفتار است ،ديالكتيك روايي رمان
هنگام به كسي است كه  ،گيرد ي ميرغم ترديد خود نويسنده، جد يهاثورن را، عل

و ذهنش مشغول مسائلي از قبيل  پذيرد ميخواندن داستان، قوانين عالم فراطبيعي را 
و بدين  شود ميتأثيرات گناه، انتقام روح طبيعت، مكافات عمل، حيات ارواح و غيره 

خود . كند ل و گذشته مشاهده ميروح ميان حوادث حا ارتباطي معنادار و ذي ،ترتيب
در  ،به اعتبار ايجاد همين ارتباط ميان حال و گذشته ،كند كه اثرش هاثورن تأكيد مي

البته اين خواننده كسي است كه . )همان جا( گيرد چارچوب تعريف رمانتيك قرار مي
يعني آن بخش از روايت  ،يك طرف ديالكتيك را هم در پيشگفتار و هم در طول روايت

كه اين ارتباط  ــ خوانندة اول نيز. گيرد ناديده مي ،تر و باورپذيرتر است بينانه ه واقعك
و  انگارد ميبخش اعظمي از روايت را ناديده ــ گيرد  روح را ناديده مي معنادار و ذي

. گيرد كلي ناديده مي نويسنده، به رغم تصريحِ شده در پيشگفتار را، علي نكتة اخالقي بيان
هالة شگفتي و زنگار افسانه را از پيرامون  بسياريت ت كه با وسواس و جداو كسي اس

پرداز  هيچ پروازي به تخيل افسانه ةزند و اجاز كنار مي رمانيو  رئاليستيحوادث 
  .دهد نمي

چندان جدي نيست و براي ايجاد بستار و قطعيت  اما خوانندة مطلوب هاثورن
نندة اول نيست كه براي ايجاد ارتباط معنادار و همانند خوا او. كند معنايي بيتابي نمي

ماورايي ميان گناه احتمالي پينچن و ديگر حوادث، چشم بر همة ترديدات و احتماالت 
ها را  نيست كه باور عمومي و افسانهنيز مانند خوانندة دوم  و از ديگر سو، ديگر ببندد

تواند  مي«كسي است كه  )277( 1،اين خواننده، به گفتة جان كيتس. كلي ناديده بگيرد به
وجوي داليل و حقايق  وار در جست آنكه ديوانه در حالت ترديد و ابهام باقي بماند، بي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 John Keats 
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يا  ؛كند با التذاذ بسيار رنگ عوض مي المزاج است كه نهنرمندي متلو او. »وپا بزند دست
دارد،  بين يا تمام 1بين كسي است كه بينشي برجسته ،)28( به تعبير فردريك جيمسون

دارد ريزد و همة ابعاد را در در نظر عدي نميچرا كه دنيا را در قالب تفسيرهاي دوب .
اين چندصدايي و تناقض را غايت اصلي روايت هاثورن و  )31( اسكات هارشبارگر

  .داند استفادة وي از شايعه مي
ره از رغم اينكه راويان وي هموا رغم ظاهر ساده و تمثيلي آثار هاثورن، و علي علي
نويسي هستند، هم تمثيالت ساده  گرترين راويان در دنياي داستان ترين و مداخله پرحرف

افزايد  مي او هاي داستان تناقضتنها بر تكثر و  ،و آشكار و هم مداخله و تفسير راويان
هايي از خوانندگان به خوانش تمثيلي ساده  درست است كه گروه). 79رامين و قادري (

كنند، اما اينان  بسنده مي) زننده شخص و بنابراين گول معموالً سوم(و تفسير راوي 
 داغ ننگطور كه خود وي در پيشگفتار بلند  همان. مخاطبان مطلوب هاثورن نيستند

اش همواره  هاي ظاهري، منِ واقعي و نهاني ها و رازگويي رغم درازگويي گويد، علي مي
  ). 4-3هاثورن (ماند  نهان مي  در پس پرده

يكي از ابزارهاي روايي كه هاثورن هم در اين رمان و هم  ،طور كه گفته شد انهم
راوي در طول . ابزار شايعه يا باور عمومي است ،كار گرفته بهآن را آثارش  در ديگر

او با اين كار ماهيت شفاهي و . دهد گوناگون به اين منبع ارجاع مي 2عناوينروايت با 
آنچه حائز اهميت است اين . كند ي ميايت را يادآوراي از رو هاي عمده عوامانة بخش

با اين . كند هاي روايت تكرار مي ات در همة بخشكرّ كه هاثورن اين كلمات را بهاست 
درواقع، . كردن آن است دار مسئلهو بنابراين  ،سازي عملِ روايت پي برجسته كار او در

. است اصلي رمان تبديل شده هاي مايه مسئلة ارتباط شايعه با واقعيت به يكي از درون
كند، خود  اي از حوادث را بر اساس باور عمومي عرضه مياگرچه راوي بخش عمده

  .)16( »در اكثر موارد چيزي جز مهمالت نسنجيده نيستند«شايعات  كه گويد مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 stereoscopic 

  با عباراتي نظير 2
popular imagination, traditionary lore, fireside tradition, traditionary gossip, diurnal gossip, local gossip, 

received opinion, averments, popular fable, fireside talk, authority. 
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شود مرگ اسرارآميز سرهنگ  يك نمونه از حوادثي كه از وراي شايعات روايت مي
  :پينچن است
اي از ترس و خرافه به صحنه  در اين مورد وجود دارد كه من فقط براي افزودن مايه اي شايعه

و آن اينكه در آن لحظه  ،كنم بيان مي ـآور است ـ كه البته بدون آن هم به اندازة كافي حزن ــ
. ماتيو مول بود ،صدايي در ميان مهمانان شنيده شد كه لحنش يادآور صداي جادوگر معدوم

  .)19( »ا براي آشاميدن خون نصيبش كردخد«: صدا گفت

و هم را نقل  واقعه ، همزمان همبه طور  ،دوپهلو روايت ةبا اين شيوراوي 
اي از  گويد اين شايعه مايه طور كه خود او مي همان. كند را انكار مي اشباورپذيري

 رغم ترديدي كه خود در اين مورد ايجاد افزايد كه علي ترس و خرافه به حادثه مي
 ةدانيم كه هاثورن در اينجا نيز به شيو البته مي. دمانَ كند، تا پايان با خواننده مي مي

زيرا بدون اين مايه از خرافه  ،دهد اهميت جلوه ميهميشگي خود اين شايعه را كم
  : يابد شايعات ادامه مي. دمانَ در بيان معاني نمادين ناكام مي شداستان

كه برخي از آنها به شكل مبهمي  وجود داشتسرهنگ شدن  كشته در بابشايعات زيادي 
اينكه جاي انگشتاني بر گلويش بوده، اينكه جاي دست خونين بر يقة . هنوز هم رايج است

اش ژوليده و درهم بوده، گويي با  ريشِ هميشه آراسته و دارش نمايان بوده، يا اينكه سر چين
نزديك صندلي سرهنگ باز بوده و اينكه  كشايع بوده كه پنجرة مشب[...]. كسي گالويز بوده 

پشت  مردي در حال باال رفتن از حصار باغچه در ،بار چند دقيقه قبل از آن رويداد مرگ
ما همان اندازه [...] ها عاقالنه نبود  گونه داستان اما توجه كردن به اين. عمارت ديده شده بوده

اندار را كه گفته بود دستي استخواني بر كنيم كه روايت معاون فرم را باور مي] هاداستان[اين 
كه گويا [...] يكي از پزشكان [...]. بود   تر رفته ناپديد شده گلوي سرهنگ ديده و وقتي نزديك

اش را درست فهميده  اي اگر ما زبان حرفه ــ] علت مرگ را[اي هم بوده،  شخصيت برجسته
اند كه با عبارات  هركدام نظري داشتهبود، اما پزشكان ديگر  ـ سكتة مغزي اعالم كردهـباشيم 

  .)19(يده بود دو باعث سردرگمي مردم گر[...] اي بيان داشته  غامض حرفه

سپاري سرهنگ  شده در مراسم خاك در ادامه، راوي نكات مندرج در موعظة ارائه
. كند ده و مكتوب و موجود است، بيان ميشپينچن را كه از جانب كشيش محلي ايراد 

 سرهنگ نداشته قتل باوري بهگيرد كه سخنران كمترين  ن بيانات نتيجه ميراوي از اي
  .است اما خود وي، در چند سطر باالتر، تاريخ مكتوب را كتمان كرده. است
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شنيدن شايعات ترسناك دال بر وقوع جنايت، خواننده بالفاصله روح سرگردان و  با
ديده شدن كسي كه از روي  ،ههم اين با ؛دآور خاطر مي جوي آقاي مول را به انتقام

 ،كند مي شخصي از ميان زندگانگذرد براي لحظاتي گمان جنايت را متوجه  حصار مي
البته راوي  ؛شود مي عنوانهاي استخواني و انعكاس صداي نفرين مول  اما ناگهان پنجه

سپاري  سخنراني مراسم خاك. پذيرد كدام را نمي و هيچ كند ميدر همة اين موارد شك 
همه، خواننده حرف راوي را كه دال بر  اين با ؛دهد ني از گمان جنايت به دست نمينشا

. برد و اتفاقاً در همين صفحه بيان شده، از ياد نمي استكتمان وقايع در تاريخ مكتوب 
دهد كه جفري پينچن هم به مرگي بسيار مشابه  عالوه بر اين، توصيفات رمان نشان مي

. كند جرم قتل محبوس مي كليفورد را به ،د، اما دادگاهگذر مرگ سرهنگ پينچن درمي
هنگامي كه . شود كه گمان قتل سرهنگ پينچن اندكي تقويت شود اين واقعيت باعث مي

از ترس مجرم شناخته  ،كليفورد و هپزيبا ،گذرد قاضي پينچن هم به مرگي مشابه درمي
كه  است معتقد هالگريو: اند البته اين موارد هم تعديل شده. شوند متواري مي ،شدن

صحنة مرگ قاضي پينچن هم در ). 238(صحنة مرگ جفري پينچن دستكاري شده بود 
به اصرار قاضي كه بسيار عصباني است، به سراغ  ،هپزيبا: دمانَ اي از ابهام باقي مي هاله

كند كه  گمان مي ،يابد او را نمي. رود است، مي كه از ترس در اتاقش پنهان شده كليفورد
گردد، در كمال حيرت، قاضي را ساكت و  هنگامي كه برمي. ز عمارت بيرون رفته استا

شود و مرگ  لحظاتي بعد ناگهان كليفورد از درون ساختمان ظاهر مي. يابد جنبش مي بي
طبيعي  مرگ ،شوند، اما سرانجام هپزيبا و كليفورد متواري مي. كند قاضي را اعالم مي

گيرد  يتي چندگانه در مورد مرگ سرهنگ پينچن شكل ميروا سان بدين. دشو اعالم مي
  .رسد كه تا پايان رمان به قطعيت نمي

 شگرفيچشمة مول نيز شكل گرفته و آن را به يكي از منابع  دربارةشايعات زيادي 
جانبِ مول جادوگر، پس  شايع است كه آب چشمة مول از. در رمان تبديل كرده است

اين در حالي است . بدمزه و بسيار مضر است و ون آهكياز اعدام وي، نفرين شده و اكن
ترين  گوار داشته و مهم آغاز آبي بسيار زالل و خوش ها، اين چشمه در كه برطبق شنيده

نخستين عاملي كه به بناي . است هبوددليل آقاي مول براي سكونت در آن قسمت 
فاصله بدمزه و كه بال چشمة مول استآب دهد  عمارت هفت شيرواني واكنش نشان مي
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 ،به احتمال زياد :مواجهيمدو روايت با در اينجا نيز . )14(شود زا مياز آن پس بيماري
آلود كرده و بعدها آب  زمين ساختمان سرچشمة آب را به مدت كوتاهي گل حفاري زير

كه آب چشمه  شدهده است، اما بدگماني عمومي باعث كرحالت اولية خود را پيدا 
اند و راوي  گاه از آن آب ننوشيده خيلي از مردم هيچ. آيد نظر بهسخت همچنان بدمزه و 

دانند نشان  زا مي كه پيرزنان محلي نوشيدن آب را بيماري اما همين. خود يكي از آنهاست
حال، احتمال دوم هم بسيار  بااين. نوشند اي از مردم از آب چشمه مي دهد كه عده مي

آب  ،هرحال به. كار باشد در زير آن درزتري آمي ممكن است عوامل ابهام .قوي است
 ةدخور سال زنانو  آيد مي نظر بهو قرن همچنان سخت و بدمزه د از حدود چشمه پس

هر دو  ،هدخور سال زنانو  آيد مي نظر بهدو عبارت . كنند امر را تأييد ميمحل هم اين 
خورده همواره  الزنان ساگرچه : دار كردن روايت است يك كاركرد را دارند و آن مسئله

 بهعبارت . اند باوري هم شهره پردازي و خرافه اند، به شايعه منبع حكمت و تجربه بوده
ـ كه البته خالي ـآميز عمومي  به باور خرافهآن را و  كند مينيز واقعه را ذهني  آيد مي نظر

اين روايت ديالكتيك در مورد آب چشمه و . دهد ـ نسبت ميـاز حقيقت نيست 
  .پيرامون آن تا پايان داستان ادامه دارد ابهامات

ناگهان با فرياد  ،دارد طرف چشمه قدم برمي در جايي ديگر، هنگامي كه فيبي به
اما ظاهراً تا حد زيادي  ،آميز هالگريو با لحني كه يقيناً خنده«: شود هالگريو متوقف مي

تت را در آن نه بنوش، نه صور! مبادا از آب چشمة مول بنوشي: گفت ،هم جدي بود
شخصيت هالگريو ). 79( »شده است چون مثل فنجان چاي پيرزنان نفرين! [...] بشوي
اما راوي به  ،زمان آميخته به حقيقت و اشتباه است آميز است و همة باورهاي او هم ابهام

در اين  ،توأمانصورت  به ،يتهايي از شوخي و جد وجود رگهبر كند و  اين اكتفا نمي
شايعات پيرامون آب نيز  بابدر را كند تا باور وي  ورد چشمه تأكيد ميگفتة او در م
او دقايق متوالي به ته چشمه : كليفورد كامالً مسحور آب چشمه شده است. مبهم بگذارد

شود، اما برخي اوقات  هايي با لبخندهاي مسحوركننده و زيبا مي خيره و مجذوب چهره
اين . آورد و او سراسيمه فرياد برمي شود ميو خيره اي سياه از ته چشمه به ا ناگهان چهره

ي، و نيز يادآور عهنگام القاي خواب مصنو چهرة سياه يادآور چهرة سياه مول نجار در
كليفورد، كه سي سال از عمرش را در زندان گذرانده است، . است چهرة مول جادوگر
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 خوراك وجزشود كه اين بخش از روايت  و همين امر باعث مي استآدمي متوهم 
شايع است كه آب چشمة مول . حساب نيايد، اما تأثير و حضور خود را دارد به اصلي

هاي آليس نيز، همانند خود وي،  گويي گل. هاي آليس است بهترين آب براي آبياري گل
  .اند مسحور جادوي خاندان مول

و  ترين سالم. عمارت هفت شيرواني است شگرفي، خود منابع ايجاد يكي ديگر از
راوي  خود. ندشو زدگي مي از جمله فيبي هم در اين خانه دچار روح ها ترين آدم بين واقع

د، هنگامي كه خوانَ اساس مي آميز و بي داستان، كه همواره چنين حوادثي را توهم
د، ارواح درگذشتگان برَ هنگام ما را به ديدن جسد قاضي پينچن در اتاق نشيمن مي شب

پردازي خود و  اين امر را ناشي از خيال او. كند در آينه مشاهده مي ها را ها و مول پينچن
هاي شاخ و برگ درخت در نور مهتاب و انعكاس آن در آينة اتاق نشيمن  بازي سايه

ارواح درگذشتگان پينچن و مول  ،است كه به باور عموم البته راوي خود شنيده. داند مي
تأثير از اين شايعه  و مسلماً اين تجربة او بيشوند  ها در آينة اتاق نشيمن پديدار مي شب

ها آن  شود كه شخصيت همواره صداهاي اسرارآميزي از داخل عمارت شنيده مي. نيست
تر اين امر بزرگي  بينانه كنند، اما دليل واقع وگوي ارواح منتسب مي را به حركات و گفت

ها و شيارهاي  نهها و الوارها و وزش باد در روز و كهنگي عمارت و فرسودگي چوب
اما خالي از اعجاب نيست كه دوري  ،كند اين دليل دوم را راوي هم مطرح مي. آنهاست

 و از عمارت هفت شيرواني متضمن شادي و سرزندگي و زندگي در آن باعث اندوه
بعد از چندين سال زندگي  ،شايد تصادفي نباشد كه قاضي پينچن. بدنامي و مرگ است

از  نامي دور از عمارت هفت شيرواني، تنها چند دقيقه پس توأم با شادكامي و خوش
هم جانش را و هم نام  و دهد مياش را از دست  هم لبخند هميشگي ،ورودش به خانه

از  فيبي هم پس و عجيب اي هكليفورد پس از فرار از خانه دچار استحال. نيكش را
نيز لبته در اين مورد ا. شود تر مي زده تر و غم فروغ روز كم بازگشت به خانه روزبه

اين  ةهم. الشعاع قرار نگرفته و قرباني نمادپردازي نگشته است گرايي رمان تحت واقع
پذير  ، اما راززدايي كامل امكانندا موارد بر اساس عوامل مادي و عيني قابل توضيح

  .نيست
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 براي اين منبعِ وي. يكي ديگر از ابزارهاي روايي هاثورن ذهني كردن روايت است
و با استفاده از ا. كند گاه اين ابزار را پنهان نمي شمارد و هيچ برميرا هايي  وايت هم نامر

 بارها 1آمدن نظر بهو  كردن تصور، كردن فكر، كردن خيال هاي مختلف افعالي نظير صيغه
ها و  اگر بپذيريم كه افسانه. شود آور ميدماهيت ذهني بسياري از وقايع داستان را يا

گاه به عصاره و كاركرد مشترك شايعه و روايت  آن ،اند ع رؤياهاي جمعيشايعات درواق
روايت ذهني درواقع رؤياي فردي است و . بريم ذهني در رمان هاثورن بيشتر پي مي

قرار  در ضرب زيرشده  حادثة روايت ،در روايت ذهني. دار است مانند شايعات مسئله
ذهني كردن روايت باب . دشو مي بازيش دستخوش نوعي تناوب و حضورگيرد و  مي

آن  تا از كند ميشده باز  شناسانه از وقايع روايت شناسانه ـ آسيب را براي تفسير روان
يا  طبيعي )25( 2را راززدايي و به تعبير تزوتان تودوروف شگرفيطريق بتوان عامل 

ظاهر  ههاي ب ، درپي طبيعي كردن وقايع و پديدهكردن گونه تفسير  اين. كرد شناختي روان
البته در مواقعي اين حذف ممكن . در نتيجه حذف تأثير و حضور آنان است فراطبيعي و

ها دچار  ها و خواننده در مورد ماهيت طبيعي يا فراطبيعي آن پديده و شخصيت يستن
 ادبياترا از خصوصيات ژانر  شناختي معرفت ترديدتودوروف اين . شوند ترديد مي

در . است 4هنري جيمزاثر  3پيچ پيچشفش در اين باره و مثال معرو شمرد ميبر شگرف
ها و وقايع و به دليل عدم  اين حالت، به دليل ترديد در ماهيت طبيعي برخي پديده

وقايعي  ؛شوند حذف مي اصلي خوراكاين وقايع، به تعبير هاثورن، از روايت عيني آنها، 
 ممكن حذف كامل آنان نيز ،اما به دليل همين ترديد. مرده و غيره نظير بازگشت روحِ

اي از ترديد و راز و رمز به حضور خود ادامه  گونه وقايع در پرده بنابراين اين ؛نيست
ارتباط با  نظيركوشد ادعاهايي  شناسي جديد مي روان«گويد  هاثورن مي راويِ. دهند مي

 ةمثاب به  پي ردّ تمام و كمال آنها مردگان را در چارچوب يك نظام تقليل دهد و هرگز در
27هاثورن ( »رالعقول نيستامور محي(.   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Fancy, think, imagine, seem 
2 Tzvetan Todorov 
3 Turn of the Screw 
4 Henry James 
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از  پس. دست هالگريو است هفيبي ب خوابِ مصنوعييك نمونه از اين حوادث، 
براي فيبي  ،آليس خواب مصنوعياز داستان را آنكه هالگريو روايت مكتوب خود 

كه هالگريو . ستا شده غريبي آلودگي خوابكه فيبي دچار  كند مي مشاهدهد خوانَ مي
آلودگي فيبي را  و ذهنش درگير داستان آليس، اين خواباست پرداز  خود شخصي خيال

كند و آن را حاصل حركات و  آليس مقايسه مي خواب مصنوعيدر ذهن خود با داستان 
در هنگام ) به تقليد از حركات دست و بدن مولِ نجار(اشارات دست و بدن خود 

به فيبي گفته بود كه توانايي القاي خواب مصنوعي  هالگريو قبالً. داند خواندن داستان مي
بنابراين متأثر شدن فيبي از  ؛كند در ذهنش خود را با مول نجار مقايسه ميحال را دارد و 

هميشه  مانندراوي در اينجا نيز . كند انگيز آليس مقايسه مي داستان را با سرنوشت شگفت
را به دست هالگريو مورد پرسش  و خواب شدنِ فيبي شود با بيانات دوپهلو وارد مي

البته پديدة خواب مصنوعي در آن زمان هم از تأييد علمي برخوردار بوده . دهدقرار مي
گونه كه  بيني و خواندن احوال گذشتگان از طريق خواب مصنوعي، آن اما آينده ،است

  .شوند، تأييد علمي نداشته و ندارد مول نجار و هالگريو به انجام آن شهره مي
هاي  انگيزي است كه از دريچة ذهن شخصيت مان هاثورن مملو از حوادث شگفتر

در فصل ششم رمان، فيبي هنگام غروب وارد اتاق تاريك . شود گوناگون روايت مي
 ،دهد وقتي پاسخ مي. است كه هپزيبا از او چيزي پرسيده كند مي خيالاو . شود هپزيبا مي

 تنفساز گوشة اتاق صداي . نامفهوم استشنود كه كلماتش  در پاسخ صداي ديگري مي
را  سنگيني پاي صداي ،خواب و بيدار، در حالت شنود و همان شب كسي را مي نامنظم

زند و يك  شنود كه حرف مي صداي هپزيبا را مي. رود ها باال مي شنود كه از پله مي
ي كه فيباست  اينتوجه جالب نكتة ). 81-80( وگوست صداي نامفهوم با او در گفت

باوري در مورد ارتباط گناه  خود كسي است كه ديگران و مخصوصاً هالگريو را به خرافه
ويكم نيز آقاي ونر در  در فصل بيست). 147( كند آقاي پينچن با حوادث حال متهم مي

شنود كه موسيقي شادي  هشتي عمارت هفت شيرواني صداي چنگ آليس را مي
  . نوازد مي

رد و حادثة گذا درِ شفاف مي ضرب ،ي حوادث ذهنيروبر خوانندة مطلوب هاثورن 
سن اين ح. است رمانتيك رمانِاثر هاثورن  .كند مي حضور بازيشده را درگيرِ  روايت
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هاثورن دنيايي  تر، دنياي داستاني به بيان روشن. عبارت در ساختار ديالكتيك آن است
و  گونه رمانسيگري بينانه و ناتوراليستي و د عواق و گونه رمانيكي : دوگانه است

او . كند تناوب در هر دو دنيا سير مي خوانندة مطلوب هاثورن به. پررمزوراز و جادويي
ثله نميمتن را م منطق روايي و . عدي و كتابي جاي دهدكند تا آن را در قالبي دوب

ساختاري رمان، تناوب و بازي است و خوانندة مطلوب كسي است كه صبورانه در اين 
، اما افكند ميشده  نگاهي به نكتة اخالقي بيان او همانند هاثورن نيم. كند مي بازي شركت

و با منحصر كردن رمان به آن، به تعبير خود هاثورن، حيات  شود نميهرگز فريفتة آن 
  . ستاند رمان را نمي

، فيبي براي نخستين بار قاضي پينچن را عمارت هفت شيروانيدر فصل هشتم 
ه يكّ ،اختيار ناگاه و بي به ،غل در گلوي قاضي ا شنيدن صداي غلاو ب. كند مالقات مي

غل در گلوي  به باور عموم، صداي غل. خورد و دستانش به هم قالب مي شوند مي
فيبي اين شايعات را . آميز اوست ها متأثر از نفرين مول و يادآور جملة نفرين پينچن

راوي اين رفتار فيبي را . كند يشنيده و اكنون تأثيرشان را در رفتار خود مشاهده م
انگار از شخصي چون فيبي كه همواره ديگران را به  ؛دخوانَ دار مي احمقانه و خنده

راوي در توضيح اين رفتار . چنين رفتاري را ندارد توقعكند  باوري متهم مي خرافه
  :گويد عجيب مي

يابند و  آنها تجسم ميها رخنه كرده و در نفَس  گاه كه در قلب انسان هاي كهن، آن خرافه
امور حقيقي  تأثيررسند،  روند و از نسلي به نسل ديگر مي آيند و مي كرّات دهان به دهان مي به

از قبلِ حضور مداوم در ميان . نشيند دود اجاق خانگي كامالً بر آنان مي. يابند و معمولي را مي
دهند كه  ود را طبيعي جلوه ميچنان خ گردند و آن رفته شبيه اين امور مي امور روزمره، رفته

  .)110( ]محققاز  هاتأكيد[ شان معموالً فراتر از حد انتظار استتأثير

 شگرفيهاي اصلي و بيانگر منطق كلّي رمان و كاركرد  مايه اين مطلب يكي از درون
كند، اما  ارائه نمي اصلي خوراكعنوان  هاثورن امور اسرارآميز را به. در اين متن است

صورت واقعي  اين امور اگرچه به ،به عبارت ديگر. برد اين امور بهره مي تأثيرز خوبي ا به
حوادث شگرفي كه غالباً از . امور واقعي برخوردارند تأثيراند، از  و عيني ارائه نشده

پذير  نيز تقليل هيچدوث قطعي و عيني ندارند، اما به طريق شايعه ارائه مي شوند ح
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اين گفتة راوي، هنگامي كه با بيانات همتايش در  ،ديد طور كه خواهيم همان. نيستند
ازلحاظ  ،با رمان محمود را مقايسه شود، تفاوت بنيادين اين رمان درخت انجير معابد

  . دهد خوبي نشان مي به شگرفي،كاركرد 
  
 درخت انجير معابددر  شناختي ترديد ماهيت: ديگر درختي از جهانِ 2.2

كاررفته براي ايجاد شگرفي  د سازوكارهاي روايي بهدر پنج فصل نخست رمانِ محمو
ديدگاه باور  اي از روايت از هاي عمده بخش. از جنسِ همان سازوكارهاي هاثورن است

و  شود مي گفته و است شده شايعراوي از افعال گوناگوني نظير . دنشو ارائه مي عمومي
يك . اور عمومي منتسب كندكند تا روايت را به ب استفاده مي مانند اينها و است شنيده

دار نخست  ملَعشدنِ كرامات و معجزات درخت انجير معابد متوجه نمونه از اين وقايع 
است هنگامي كه وي به امر شيخ اقدام به قطع  دار نخست نقل شده از علم: است
است و بر  ها خون جوشيده است از مقطع شاخه هاي درخت انجير معابد كرده شاخه

هاي دور و نزديك، زنان شيخ، دختران، پسران،  همسايه«است و  هزمين جاري شد
همة جماعت تا «. اند اند و قرباني كرده اند و ديده همه آمده» ها ها، دامادها، نوه عروس

اما همة اينها ). 41-40محمود (» است اند اما خون شاخه بند نيامده غروب قرباني كرده
راوي چند ). 39( »است ها ثبت كرده شنيدهطبق استنباط خودش از «دار سوم  را علم

اتفاقات عجيبي در خواب و . دهد دار اول اختصاص مي هاي علم صفحه را به نقل خواب
اما . كند دهد و وي را متوجه درخت انجير معابد مي دار نخست رخ مي بيداري براي علم

، دو نسل بعد از بعدها«: كند دار سوم نقل مي هاي علم راوي همة اينها را از روي نوشته
كه سينه به  ـيادماندني را ـ دار سوم حكايات گوناگون اين شب به دار اول، كه علم علم

ثبت كند، تناقضات [...] شود تا در دفتري  ـ از اين و آن جويا ميـسينه نقل شده است 
   .)39( »گيرد است كه سرگيجه مي چنان بوده آن

پي اهانت وي به  در ،در عالم رؤيا يگرد مردآساي  مثال ديگر، مجازات شدن معجزه
. )281-280( دار پنجم و شكستن قليان اوست اش با علم درخت انجير معابد و درگيري

دار بوده و او  چيز حقة علم برخي معتقدند كه همه. كند نظر نمي راوي اظهاردر اينجا نيز 
از اين ماجرا  سپ). 279( ستا چنين نمايشي را به راه انداخته ديگر مرددستي  با هم
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انجير معابد  دار و خادم حريم درخت گوش علم به براي هميشه غالم حلقه» مرد ديگر«
و به  بروددار پنجم  آيد تا به سراغ علم از خانه بيرون مي ديگر مردهنگامي كه . شود مي

اند  جمعيت زيادي اطراف زيارتگاه حلقه زده. شود ذهني مي دست و پايش بيفتد، روايت
سختي از ميان جمعيت خود را به  به ،مرز كه هميشه منكر كرامات درخت استو فرا

  .رساند تا حقيقت موضوع را ببيند صف اول مي
است و گردنش با طناب به درخت بسته  پاي مجسمه زانو زده ديگر مردبيند كه  مي[...] فرامرز 

به  ـه زار گرفته باشد ـانگار ك ـها را ـ است و هر دو كف را به زمين زده است و سر و شانه 
جاي سرش، به  رنگش پريشان است و ميان جنباند و موي بلند خرمايي راست و به چپ مي

  .)283( قاعدة يك نعلبكي، سوخته است

گفته «: شود روايت مي بختياري سرمستدوم رمان، شايعة مرگ اسرارآميز  در فصل
ري، طيب و طاهر، در مقابل سرمست بختيا ،هاي بهار شبي از شب نيمه[...] شود كه  مي

اما  ،)337( »كند كه ثروتمند شود خواند و آرزو مي مي[...] زند، ذكر  ساقة جوان زانو مي
ناگهان درخت شرو ع به . خواهد از ثروت در راه گناه استفاده كند مي ،تش خير نيستني

بيند كه كوهي از طالي مذاب به  مي و شود هوش مي سرمست بي. كند لرزيدن مي
دار پنجم و  فريادهاي سرمست علم. كند آيد و او را گرفتار عذاب مي سويش پيش مي

 .بينند كه سرمست آتش گرفته است مي و آيند آنان مي. دخوانَ را فرامي ديگر مرد
سرمست چند لحظه قبل از . توانند جانش را نجات دهند كنند، اما نمي خاموشش مي

دار  علم. تعريف كرده است ديگر مردپنجم و دار  مرگش اين حادثة عجيب را براي علم
نگارد و در كنار درخت نصب  پنجم حكايت سرمست بختياري را بر لوح برنجي مي

مربوط به زمان حال  ديگر مرداين حادثه همانند حادثة عذاب ). 337-336( كند مي
  .شود است، اما از ديدگاه باور عمومي ارائه مي

. ندشو ادي به شيوة روايت ذهني ارائه ميحوادث شگرف زي ،در پنج فصل نخست
حوادث . كنند تأثير ميخواننده  درند، انانگيز رغم ترديدي كه برمي اين روايات نيز علي

اي از اين حوادث  فرنگي در فصل نخست نمونه كشي بناي عمارت كاله خط پيرامونِ
عيت ناگهان از داخل جم. ايستد روي جمعيت معترض مي اسفنديارخان روبه. است

در فصل سوم انگار روح اسفنديارخان بر فرامرز ظاهر ). 24( شنود صداي سوت مار مي



 مقاله 8، پياپي )1392پاييز و زمستان ( 4/2 ادبيات تطبيقي    83
  ...بررسي تطبيقي كاركرد ساختاريِ شگرفي در

 

 

شت توري سبز پ سيگارش به نصفه نرسيده است كه ناگهان پدرش پسِ«: شود مي
[...] حرفي را كه بارها با روايات گوناگون شنيده بود  ـشنود ـ حرف پدر را مي. شود مي

در جاي ديگر عكس ). 457(» شود ديارخان ناپديد مياسفن. آيد صداي ضربه به در مي
در همين فصل، ). 465( شود الملوك مي اي نسبتاً طوالني با تاج اسفديارخان وارد مكالمه

و او را به  شود ميخان در روز روشن بر وي ظاهر ربه روايت خود افسانه، روح اسفنديا
حادثه در دو سطح  اين). 90-88(كند  فرنگي سفارش مي ماندن در عمارت كاله

ممكن است افسانه براي متقاعد كردن مهران به حفظ عمارت : دار است مسئله
تواند  اما اگر هم راست گفته باشد، مي ،فرنگي اين داستان را سرِهم كرده باشد كاله
  .كند راوي، مثل هميشه، هيچ دخالتي نمي. دشوعنوان توهم ذهني تلقي  به

ويژه اينكه در  به ؛كاررفته در رمان هاثورن است هاي بهاينها بسيار شبيه سازوكار همة
خوبي تصوير شده است  هر دو رمان رابطة ديالكتيك ميان شايعات و رؤياهاي فردي به

اما در فصل ششم، . كنند دو يكديگر را بازتوليد و تقويت مي بينيم كه چگونه اين و مي
ناگهان باور عمومي . شود گون ميناگاه دگر به بعد، منطق رمان به 920ويژه از صفحة  به

درخت انجير معابد اكنون درختي معمولي و . شود به حقيقتي انكارناپذير تبديل مي
ـ ـاش  رغم جثة عظيم و رشد غيرعادي كنون علي اين درخت، كه تا. جهاني نيست اين

آميز عمومي  رغم باور خرافه ـ و عليـاش است  ساله160كه البته تا حدودي معلول عمر 
جهاني، ولو اسرارآميز و غيرعادي، در ذهن  عنوان درختي اين آن، به هايبه اعجاز

هنگام،  شب. شود غايت شگرف تبديل مي اي به ناگاه به پديده خواننده متبلور شده بود، به
با اين صحنه  گشته،بيدار  جنگل در باد صدايمرد سبزچشم و بقية مردم شهرك با 

  :شوند مواجه مي
صداي جويدن موريانه، صداي جويدن موش و از شود  جير معابد پر ميمحوطة درخت ان

هاي بسيارِ  ها و شاخه جاي ساقه خرگوش و ناغافل، در ميان بهت و حيرت ناظران، از جاي
هاي سبز و ترد  شاخه. كنند زنند و رشد مي هاي جوان جوانه مي درخت انجير معابد، شاخه

شايع  مهران شهركر زند، د آفتاب كه مي. شود مي بسيارِ بسيار كه رشدشان با چشم ديده
. كند شايعه در شايعه شهرك مهران را پر مي[...] شود كه مرد سبزچشم معجزه كرده است  مي

جا  تازند و جابه ـ شهرك مهران در پيشاني، پيش ميــ شاخه در شاخه ـهاي نورسته  شاخه
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هاي نابجا رشد  دهد و ريشه ك را تكان ميمردم شهر ،زنند و شايعه، بجا و نابجا ريشة نابجا مي
  .)921-920( دهند شوند و شاخ و برگ مي كنند و ساقه مي مي

هايش  رود ساقه در كمتر از چند ساعت درخت انجير معابد در تمام شهرك پيش مي
اين رشد نابجا هوشمندانه به نظر . دزنن آيند و دوباره ريشه مي در همه جا فرود مي

هاي  صبح بعد ساقه. كز علمي و فرهنگي را نشانه گرفته استمرا درخت: رسد مي
اند و راه  برگ داده اند و شاخ و رو در روي مدرسه، تنگ هم از زمين جوشيده«درخت 
هم با  روحاني خانةهمان روز ورودي . شود مدرسه تعطيل مي). 923( »اند بسته ورود را

 ةبخان ورودي ادارة فرهنگ و كتازمان،  هم). 927( شود بسته مي نابجا ساقةتعدادي 
كوتاه سخن اينكه رشد چندساعتة ). 928( شهرك هم به همين منوال بسته مي شود

  .اي مطلقاً شگرف است و واقعه يستدرخت انجير معابد از جنس حوادث طبيعي ن
كنيم و  مرور مي هدربارة خرافات را دوبار عمارت هفت شيروانياكنون گفتة راوي 

. ه فرامرز، شخصيت اصلي رمان محمود، در همين مورد مقايسه مي كنيمآن را با ديدگا
  :گويد هاثورن مين راوي رما

يابند و  ها رخنه كرده و در نفَس آنها تجسم مي گاه كه در قلوب انسان هاي كهن، آن خرافه
قي امور حقي تأثيررسند،  روند و از نسلي به نسل ديگر مي آيند و مي كرّات دهان به دهان مي به

ازقبلِ حضور مداوم در ميان . نشيند دود اجاق خانگي كامالً بر آنان مي. يابند و معمولي را مي
دهند كه  چنان خود را طبيعي جلوه مي گردند و آن رفته شبيه اين امور مي امور روزمره، رفته

  .)102-101(] حققاز م هاتأكيد[ شان معموالً فراتر از حد انتظار استتأثير

ـ كه مملو از ـگويي بلند  پاد كه به فلسفه دچار است، طي يك تكفرامرز آذر
هاي هالگريو و كليفورد  گويي اجتماعي و سياسي و يادآور تك و هاي فلسفي انديشه
 هاين جمل. اصلي رمان است هاي هماي كند كه يكي از درون اي را بيان مي جمله ــ است

به نظر فرامرز . دهد محمود نشان ميرا در رمان  شگرفيهمچنين جايگاه و كاركرد عامل 
هايي كه خوب ساخته  با قصه. شن زندگي با خواب وخيال آغاز مي هاي واقعيتهمة «

در رمان محمود خرافات و ). 270( ]محققتأكيد از [» ن قبولي داشته ن و ظاهر قابل شده
. شوند ل ميآورند، بلكه به امر واقعي تبدي دست نمي امر واقعي را به تأثيراوهام صرفاً 

درختي كه ظاهراً با خواب و خيال  ؛بهترين مصداق اين جمله درخت انجير معابد است
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. شود آميز پيچيده مي اي از حكايات و روايات خرافه دار نخست در هاله علمة بيمارگون
كند و  دواند، رشد مي دار حدود دو قرن در اعماق تخيل بارورِ عوام ريشه مي خواب علم

آميزد و خود به حقيقتي  مداوم در زندگي آنان با امور عادي و عيني درمي ازقبل حضور
بخشيدن  بو و رنگين، شايعات و خرافات صرفاً براي بنابرا. شود انكارناپذير تبديل مي

در طبق خواننده  اصلي خوراكعنوان قسمتي از  اند، بلكه به به وقايع رمان عرضه نشده
   .اند گذاشته شده

اگرچه . دگرگون شدن منطق كلي رمان در فصل ششم نبايد اغراق كرد البته در مورد
هاي قبل هم  انگيز است، در فصل رشد درخت در فصل ششم انفجاري و بسيار حيرت

كه  طوري بارها و بارها رشد سريع و غيرعادي درخت مورد توجه قرار گرفته است، به
گونه كه در فصل  نـ آـبه سوي شهر را ها پيشروي درخت  حتي برخي از شخصيت

دار سوم،  هاي علم در نوشته ،مثالً در فصل اول. كنند بيني مي ـ پيشـدهد  ششم رخ مي
كند كه درخت را اندكي هرس كند، زيرا  دار نخست امر مي خوانيم كه شيخ به علم مي
تدريج درخت انجير  تمام باغچه را ببلعد و حتي از حصار هم درگذرد و به«ترسد  مي

در فصل دوم، ). 40(» شهر و شهرهاي ديگر را زير سايه و سيطرة خود بگيرد معابد تمام
طور پيش بره،  اين«گويد  با خود مي ،هاي جوان و سبز درخت فرامرز با نگاه به شاخه
ربانو با هدر فصل چهارم، ش). 429(» ...ها ها و تو همة خيابان سال ديگه تو همة خانه

انگار آدم ! درخت انگار عجله داره! خيلي عجيبه« :گويد الملوك مي ديدن درخت به تاج
كنيم كه درخت  و در فصل پنجم مشاهده مي .)789(» !بينه چشم مي ههاِش ب رشد شاخه
  ).838(هاي اطراف محوطه ساقه زده است  در خيابان
شبة درخت وجود  كه با همة اعجابي كه در رشد يكاست  اينتوجه جالب نكتة 

مثالً آقاي هوشمند، معلم مدرسة . خوانند اهميت مي هر آن را بيتعدادي از مردم ش ،دارد
آيد و  هاي درخت برمي پي قطع تنه شهرك، با تعطيل كردن كالس مخالف بوده و در

آقاي هوشمند انگار كه متوجه قضيه « :گويد مي ،وقتي كه ماني، يكي ديگر از معلمان
ي ماني، مگر اينكه خودمان اي نيست آقا قضيه«: گويد ، هوشمند در جواب مي»نيستن

و حتي  بديهيامري  مثابة امر محيرالعقول به پذيرشاين ). 926( »ش كنيم قضيهتبديل به 
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ويژگي اصلي  1لن وايلداَ. يكي از خصوصيات مهم رمان پسامدرن است ،آور مالل
داند  پذيرش جهاني مي«و ديگر نويسندگان پسامدرن را در  2نلد بارتلمياهاي د داستان

ف معتقد است كه از وورخود تود). 137وايلد ( »آيد نخواهي به تجربه درمي خواهيكه 
گام اين امر، به  پيش. است هاي قرن بيستم دورة ادبيات شگرف به سر آمده اوايل و نيمه

ست كه در آن استحالة ناگهاني انسان به حشره كمترين ا 3كافكافرانْتْس  مسخنظر وي، 
 بازنماييبه گمان او علت اين امر از ميان رفتن . زدانگي حيرت و ترديد را برمي

چون در غياب بازنمايي و محاكات معياري براي . در ادبيات معاصر است) محاكات(
  .)137تودوروف ( ف واقعيت در دست نيستيسنجش تحريف يا عدم تحر

ادامة حيات رئاليسم در ادبيات معاصر  بيانگرهاي محمود را  رمان برخي از منتقدان
درخت انجير معابد، رمان توان مي با اين وصف،. )23-22ميرعابديني (د ندان يران ميا

فارسي معاصر  رمانرئاليسم كالسيك در  زوالاي از  نشانه را آخرين اثر اين نويسنده،
 نو رئاليسمشيوة  به معابد انجير درخت«: گويددر اين باره مي) 32(دستغيب . قلمداد كرد

اين نوآوري در . »دارد تفاوت حدودي تا محمود احمد ديگر رآثا با و شده  نوشته
شباهت به جنبش هايپررئاليسم در ادبيات داستاني معاصر امريكا كه سردمدار  رئاليسم بي
). 2367و همكاران  5فرانكلين( ،در نظر گرفت نيست 4توان ريموند كاروِرآن را مي

لهتفاوت . دانندجادويي ميرئاليسم  م ازمنتقدان زيادي نيز اين آخرين رمان محمود را م
. تفاوت ميان دو دوره از حيات ادبي جهان است ،ميان رمان محمود و رمان هاثورن
نويس و خواننده درك  رمانرا دارد، چراكه  نماييواقعهاثورن هنوز دغدغة باورپذيري و 

ا با از همين رو، راوي داستان همواره خود ر. دارند كمابيش مشتركي از واقعيت
هاي شگرف  وقايع و پديدهوقوع و وجود خارجي در مورد  ،خوانندگان همراه كرده

هاي دوران شناختي ويژگي رماناين ترديد معرفت. كند رمان ايجاد ترديد و ابهام مي
در اين رمان ترديد خواننده معطوف به درستي يا نادرستي روايت است، . مدرنيته است

ترديد  محمود. يت خود واقعيت مورد ترديد استآنكه در رمان محمود، ماه حال
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Alan Wilde 
2 Donald Barthelme 
3 Franz Kafka 
4 Raymond Carver 
5 Franklin, Wayne et.al. 
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 ،درختي را خواننده را در مورد وجود خارجي وقايع شگرف به يقين تبديل كرده و
آورده و در شهركي مدرن و مابين مدرسه و درمانگاه و  ،اي ديگر انگار از سياره

پيشروي « )73( 1اين پديده كه به تعبير توماس پينچن .فروشگاه تعاوني كاشته است
همان طور كه  .هاي رمان پسامدرن است يكي از ويژگي ،»جهاني ديگر در جهان ماست

رو هستيم،  هاي قبلي محمود با يك جهان روبه در داستان«كند  اشاره مي) 149(قريب 
نامد و آن را از  مي ها جهان تصادمنيز ) 59(هيل  اين پديده را مك. »اينجا با دو جهان

ترديد خوانندة محمود ديگر معطوف به . شمارد پسامدرن برمي هاي اصلي رمان هصمشخ
درستي روايت و وجود خارجي درخت نيست، بلكه معطوف به ماهيت واقعيتي است 

محمود، برخالف هاثورن، در پي بازنمايي واقعيت . كه اين درخت جزئي از آن است
پاينده . رار دهدشناختي ق كوشد تا خود واقعيت را مورد ترديد ماهيت نيست، بلكه مي

هاي رمان ترين ويژگي شناختي از خود واقعيت را يكي از مهماين پرسش ماهيت) 16(
گذار از رمان هاثورن به رمان محمود، درواقع گذار از رمان مدرن به . داندپسامدرن مي

شناختي به ترديد آن را چرخش از ترديد معرفت) 9(هيل  رمان پسامدرن است كه مك
   .داند مي شناختيماهيت

  
  نتيجه. 3

احمد محمود و درخت انجير معابد در اين پژوهش تطبيقي، ارتباط ميان دو رمان 
ِ ناتانيل هاثورن بررسي و اين استدالل طرح شد كه محمود از اثر عمارت هفت شيرواني

هاي صوري و محتوايي فراوان ميان دو رمان،  از ميان شباهت .هاثورن تأثير پذيرفته است
ترين وجه تمايز دو  حال، مهم ترين وجه تشابه و درعين عنوان مهم به شگرفيه از استفاد

هدف از اين انتخاب نشان دادن تفاوت در تشابه و . اثر مورد بررسي ويژه قرار گرفت
تأكيد بر اصالت اثر محمود بود تا رابطة ميان دو اثر بر اساس تعريف اولريش 

عمارت هفت در . رايند خالقانه، توضيح داده شودعنوان يك ف ، بهتأثيراز  اشتاين وايس
نظير منتسب كردن  اي شده ، نويسنده با استفاده از سازوكارهاي روايي شناختهشيرواني

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Thomas Pynchon 
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ها و حوادث شگرف را  روايت به باور عمومي و خرافه و ذهني كردنِ روايت، پديده
ماهيت طبيعي يا هاي داستان و خواننده را در مورد  با اين كار شخصيت ،توصيف كرده
صفحة  920محمود نيز در طول . كند دچار ترديدي پايدار مي حوادثفراطبيعي آن 

شود خواننده را در  د و كمابيش موفق ميكن آغازين رمان از همين سازوكارها استفاده مي
اما در بخش پاياني  ،شناختي نسبت به ماهيت وقايع شگرف نگه دارد ترديدي معرفت

عنوان واقعيت  يابند و به ناگاه عينيت مي رالعقول بهگرف و محيهاي ش رمان، پديده
با اين  .شوند ها و خوانندگان پذيرفته مي انكارناپذر و ملموس از جانب شخصيت

شناختي  شناختي رمان هاثورن در رمان محمود به ترديد ماهيت توصيف، ترديد معرفت
را معطوف به درستي يا نادرستي  كه رمان هاثورن ترديد خواننده درحالي .شود بدل مي

عنوان واقعيت پذيرفته شده  كند، در رمان محمود خود درخت، كه اكنون به روايت مي
است، موضوع ترديد و پرسش خواننده است؛ به عبارت ديگر، پرسش و ترديد خواننده 

اين تفاوت، همان تفاوت در بوطيقاي مدرنيسم و . معطوف به ماهيت خود واقعيت است
، كه محمود شناختي و در رمانمعرفترمان هاثورن ترديد در . امدرنيسم استپس

روايتي  ةمثاب به ،درخت انجير معابد .شناختي است محصول دورة پسامدرن است، ماهيت
شكند  پسامدرن، مرز ميان تاريخ و شايعه، واقعيت و خيال، و طبيعت و فراطبيعت را مي

با اين توصيف، . ايي واقعيت تاريخي را نداردبازنم ةو برخالف رمانِ هاثورن، دغدغ
هايش به رمان هاثورن،  توان نتيجه گرفت كه رمان محمود، با وجود همة شباهت مي

محصول دوران خويش و ملهم از بوطيقاي پسامدرن است و بنابراين اثري اصيل و 
  . آيد محصول آفرينش هنري به شمار مي
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بررسي تطبيقي غزل در شعر : عزلت سانت و صولت غزل
  فارسي و امريكايي

  شفيعيانمهدي 
  عليرضا جعفري

  
  
  
  

  چكيده
ي شعر فارسي، كه البته در ادبيات سراسر ها قالبين تر جذابعنوان يكي از زيباترين و  غزل به

هاي تاريخي قدمتي بسيار بيشتر از سانت انگليسي  يتروادنيا ريشه دوانده است، بر اساس 
عد و قوانيني دارند كه شعر معاصر روند و قوا يمهر دو قالب از مفاخر ادبيات به شمار . دارد

ارائة ي بر اين است كه پس از سعدر اين پژوهش، . كمتر خود را پايبند آنها كرده است
را اي كوتاه از ورود غزل فارسي به ادبيات امريكا، موارد اشتراك و اختالف آنها  يباچهد
هيبت  سپس بر آنيم تا مشخص سازيم چرا سانت انگليسي با قدمت و. شماريم بر

فارسي شده و چطور شاعران امريكايي ساختار متأخر را بر آن گونة اش، تسليم اين  يزدن مثال
هدف اصلي اين مقاله آن است كه ميزان تأثير قالب فارسي را در جو فكري . اند دادهترجيح 

ي دو سوي بحث را با يكديگر هويدا همخوانهاي نقد معاصر امريكا و  يهنظرحاكم بر شعر و 
فارسي، كه گونة زد و نشان دهد كه محل اختالف ميان آن دو نه از روي طبيعت و فطرت سا

ي ها شباهتهاي ما مؤيد آن است كه با وجود  يافته. شود يمحاصل   آناز خوانش متفاوت 
گونة ميان دو قالب غزل و سانت در پيچيدگي و ملزم بودن شاعر به رعايت اصولي خاص، 

بومي ادبيات ة نگواز  تر متداولبوده و استعمال آن  تر جذابر فارسي براي شاعران معاص
  .يشينة بسيار و انواع متنوع آن استپانگليسي با 

  .غزل، سانت، شعر شاهدي، شعر غنايي ـ سياسي :ها يدواژهكل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  نويسندة مسئول(دانشگاه امام صادق ات انگليسي ادبياستاديار( 
  aliteraturist@yahoo.com:نگار پيام  
  دانشگاه شهيد بهشتيادبيات انگليسي استاديار  

  jafari45@yahoo.com: نگار پيام    
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  مقدمه. 1

نالة و يا  ي با بانوان يا سخن عشق گفتنسخن همعناي ي عربي و به ما واژه غزل
هاي  يهما درونخوبي  اين وجوه تسميه به). 104 1؛ سيوئل44كزازي (است  آهوي زخمي

اين . گردند يم عشق سوزها معموالً حول محور  مايه درون اين. كنند يمغزل را ترسيم 
ي جالب ها شباهتهمه،  اين قالب حداقل شش قرن زودتر از سانت به وجود آمد؛ با

بند به الگوهاي وزني ه و غنايي و پايهر دو كوتا: ر استتوجه ميان اين دو قالب چشمگي
اند و راوي نامعلومي دارند كه از عشقي نامشخص  بدون عنوان معموالًو عروضي و 

). 7 2فاروقي و پريچِت. ك.ر(گويد  يمسخن ) الهي، انساني، زنانه، مردانه و امثال آن(
متافيزيك مرسوم اين است كه شاعرانِ بنامِ غزل را در ادبيات فارسي با بزرگان شعر 

آنها بر  كنند؛ چراكه هر دوِ مقايسه مي 4رج هربرتوو ج 3انگلستان، همچون جان دان
اگر به اين خصايص پوشيدگي و . اند أكيده كردهتي ورز عشقمفاهيم متعالي و انتزاعي 

  .پيچيدگي را نيز بيفزاييم، غزل و سانت به دست خواهد آمد
گيرد، از  يم برمعنايي را در سلسلة ، غزل برخالف سانت كه يك الوصف مع

؛ )10قرباني (گراييِ ظاهري تشكيل شده است  واحدهاي دومصرعيِ مستقل، در عين هم
در مقطع يا بيت پاياني خود تخلص  معموالًغزل . ندارد 5به اين معني كه غزل تواتُر

نايي ي با غناي معنايي و غا واژهتواند خود  يمهمراه دارد؛ نام مستعاري كه  شاعر را به
ي مختلفي ها نامتشبيب يا نسيب است؛  يافتة تغزل يا مچنين، غزل شكل تكامله .باشد

و همانند سانت ) 1 7؛ جاكوبي3 6زهار(شود  يمكه براي قسمت ابتدايي قصيده استفاده 
شايد به همين دليل است كه برخالف ثبات تعداد . از ابتدا صورتي مستقل نبوده است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Sewell 
2 Faruqi and Pritchett 
3 John Donne 
4 George Herbert 

5 enjambment : تهران(، تأليف سيما داد فرهنگ اصطالحات ادبيواژگان ادبي اين مقاله، از  و ديگر تواترمعادل :
 .گرفته شده و در موارد جز اين، به منبع اشاره شده است) 1382مرواريد، 

6 Zahhar 
7 Jacobi 
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البته عدول . تعداد ابيات غزل از پنج تا پانزده بيت متغير است انگليسي،گونة خطوط در 
از اين قانون توسط بزرگاني چون مولوي حكايت از آن دارد كه همين دامنه هم ثابت 

  ).126محمدي و بشيري (نيست 
غزل بسيار دشوار است، اديبان امريكايي آثار بزرگاني چون مولوي ترجمة ازآنجاكه 

 يباًتقر 1968درحقيقت غزل در سال . خواندند يمصورت شعر نو  هو حافظ و اقبال را ب
گوي و يكي از  فارسياز اشعار ميرزا اسداهللا غالب، شاعر  1آيجاز احمدترجمة  با

از ميان شاعران شهير . يان زبردست، در قالب اصلي خود وارد ادبيات امريكا شدسرا غزل
ويليام  3اس مروين،. دابليو 2ريچ، توان به ايدريئن يم اند سرودهامريكايي كه غزل 

 6كپالن. ك.ر(يزة پوليتزر هستند جاكه همگي از برندگان  5و مارك استرند، 4استفورد
كند كه  يمبيان  7ي آبيها غزلعنوان يك نمونه، ريچ در مجموعة  تنها به. اشاره كرد) 43

  . دگرگوني شده است دستخوششعري در امريكا گونة چگونه اين 
ترين شعر انگليسي و  يميقده بايد ديد چرا و چگونه سانت ــ كه خود در ادام

است ــ در  10و اسپنسري 9و پتراركي 8هايي چون سانت شكسپيري يرمجموعهزداراي 
در اين . شعر معاصر، مقابل غزل فارسي كمتر براي عرض اندام مجالي داشته است

رسي را براي شاعران امريكايي، جذاب غزل فانقادانة هاي  يژگيومطالعه قصد داريم تا 
يرندة امور سياسي نيز هست، بررسي كنيم و عالوه بر يافتن پاسخ پرسش دربرگكه 

فوق، چگونگي دگرگوني قالب غزل را در شعر امريكا نقد كنيم و نشان دهيم كه چطور 
زبان، با حفظ خصوصيات سنّتي اين گونه و بدون وارونگي آنها،  شاعران فارسي

  .ي جذاب را ارائه كنندها جنبههمان توانند  يم
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1 Aijaz Ahmad 
2 Adrienne Rich 
3 W. S. Merwin 
4 William Stafford 
5 Mark Strand 
6 Caplan 
7 The Blue Ghazals 
8 Shakespearean sonnets 
9 Petrarchan sonnets 
10 Spenserian sonnets 
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  بحث و بررسي. 2
اعتنايي شعر امريكا به جوهر اصلي غزل ــ كه همان مضمون  يببا وجود اينكه 

عاشقانه و عارفانة آن است ــ باعث ايجاد محبوبيت روزافزون آن در ميان مردم شد، 
نخستين . يز رقم زدميان كاربرد غزل در شعر فارسي و امريكايي را ن هعمدي ها تفاوت

تفاوت پرداختن به امور سياسي و مسائل نژادي در امريكا، در اشعار شاعراني چون ريچ 
اين رابطة . وي ارتباطي تنگاتنگ ميان سياست و صورت شعري به وجود آورد. است

  .ي ساختاري استها گرهميان قالب و فضا ناشي از 
شده بهره  ز مثالي ترجمهبراي نشان دادنِ پيچش آرايش غزل به طور شفاف ا

گير مترجمان  تنيدگيِ ساختار غزل به قدري است كه از يك سو گريبان درهم. گيريم مي
كند و  يمپايان، آنان را اسير زيبايي خود  يبشود و از سوي ديگر، همچون هزارتويي  يم

هاي خطوط  يلهممتحير و حيران از چگونگي به بند كشيدن در كالم شاعر در قالب 
در ي غالب را ببينيم، ها غزلي ها ترجمهي از ا نمونهاگر . گذارد يمراق ترجمه، وااو
را ) me, only, be(ها  يهقافو ) another day يا day(ها  يفرديابيم كه مترجم چگونه  يم

  :در اصطالح مترجمان درآورده است
 

 

Should you not look after me 
another day? 
Why did you go alone? I leave in 
only another day. 
 
If your gravestone is not erased 
first my head will be. 
 
Genuflecting at your door, in any 
case, it’s me another day. 
 
… 
 
Only a fool asks me, “Ghalib 

 1نبايد مراقبم باشي روزي دگر؟
مانم  ينم ز چه روي تنها رفتي؟ من هم

  .بيش از روزي دگر
 گر سنگ گور تو پاك نگردد نخست 
  .ذهن من از خاطرَت پاك خواهد شد

باري، بر در تو سجده خواهم كرد 
  .روزي دگر

...  
 غالب«:اي همي پرسد يوانهد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 به زبان غالب انگليسي اشعار است؛ چراكه متن اصلي اشعارنسخة ترجمة ابيات همگي از نگارندگان و از روي  1

 .ستسختي قابل فهم است و به همين دليل متن آن آورده نشده ا اردو است و براي مخاطب ايراني به
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why are you alive?”
 
My fate is to long for the day I 
will not be another day. (qtd. in 
Ali, Ravishing 62) 

 »ي؟اهزندز چه روي
كه  روزي استسرنوشتم آرزوي 
  .نباشم روزي دگر

  
اگرچه در اينجا مترجم به رديف و قافيه توجه كرده است، از وزن كه نوعي آهنگ 

دهد، غافل مانده و به عبارتي، در  يماست و كاري مشابه همان رديف و قافيه انجام 
  .پيچيدگي صورت مانده است

كند و  ينمك از قوانين متعارف غزل را رعايت ي ي سياسي، هيچبردار بهرهريچ براي 
آنچه . غزليِ او آوردن نام مستعار خود در بيت آخر استشاخصة شايد بتوان گفت تنها 

مترجم ) 2( 1كاندا،. سي. شود شعرهاي وي غزل ناميده شود در كالم كي يمباعث 
را همانند  اين قالب است؛ ساختاري كه آن وار انديشه پراكندة ساختارغزل، برجستة 

صورت مستقل از ديگر ابيات  شعر انگليسي قابل نقل قول كردن به 2هاي مستقل يتيب تك
. سازد يمگر  خوبي جلوه اين ساختار پراكنده، تنش و كشش فضاي سياسي را به. كند يم

اي  يهحاشي ها گروهية شعر دربارة مباحث نژادي و به طور كلي ما درونآن هنگام كه 
ساختاري بر اضطراب اين قشر به هنگام سخن گفتن و احقاق حق  جامعه است، چنين

هاي فضاي  يدشواردرحقيقت، پيچيدگي قالب غزل نمايانگر . كند يمخود داللت 
اي كه  يچيدگيپ؛ است واژهسياسي امريكا و غامض بودن انتقال اين تجربه از ذهن به 

پروايي در  دليل بيتواند از بروز مشكالتي چون دستگيري و حبس شاعر به  يمخود 
و ساختار خطي آن  ها مصرعبه طور كلي، شكستن شكل طبيعي . گفتار جلوگيري كند
هاي سياسي و به  يريدرگيك بيان روايي از داستان دهندة  نشانهمانند متون منثور، 

ها، همگي به موضوع شعر كه  يتبدنبال آن آزاد شدن شعر از قيد وزن، قافيه و تساوي 
  ).179و  170 زاده كاظم( كنند مياشاره  همان آزادي است

مفاهيم  جا انداختني از شعر پسانوگراست كه آن را در ا نشانهاين اعوجاج در شكل 
يي، چيرگي نويسنده بر قالب، گرا كمالنظم،  عدم وجود: كند كليدي خود ياري مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 K. C. Kanda 
2 closed couplet 
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. اند ستهدمحتوا و معنا، انتخاب آگاهانه، تماميت و يگانگي، و شفافيت مفهومي از اين 
ـ  هاي ادبي يدگرگوندرمجموع، قالب غزل هم نمايانگر تغييرات اجتماعي ـ سياسي و هم 

مداري  ي مختلف زنها موجگذشته است؛ وقايعي چون جنگ ويتنام و سدة نيم  تاريخي
كه بر شكل تكيه  2و منتقدان نو 1گرايان يا فمينيسم و رنگ باختن حناي صورت

غزل و برجستة ي ها شاخصهپيچيدگي زباني نيز از . اند ز آنيي چند اها نمونهكردند،  مي
گويد كه  يم 3»سوغات«كه دنيل هال در غزل خود با عنوان  شعر پسانوگراست، چنان

  :سخن ساده در غزل راه ندارد
  

 
Plain speech? There’s no such 
thing! I can’t tell you 
 
how much the overwrought can 
undergird in my language. (qtd. in 
Finch and Varnes 215)  

!سخن ساده؟ چنين چيزي نيست
  توانم به شما بگويم ينم

چقدر تصنع كالم در زبانم 
  .بنيادين است

در اينجا ايهامي است كه هم همانند صنايع دستي تزئين و كار  overwroughtكلمة 
. ه براي فهم زبان نياز استرساند و هم آشفتگي و خستگي از كار زياد را ك يمبسيار را 

گويد و باطن نيز، همانند همان اثر هنري،  يمدرواقع، ظاهر، مانند اثري هنري، چيزي 
هاي  يتباشاره شد، غزل داراي مركزيت نيست و  قبالًكه  عالوه، چنان به. چيزي ديگر

و  4بودن بازينها همگي در جهت ا. رسند ينممستقل آن به يك نتيجه و قطعيت 
حتي همان تكرار رديف و هماهنگي قافيه ــ كه ضد . است 6يشكن شالوده 5اريِپهلوگذ

اين اسلوب نيز خود . رسند ــ هر بار معاني جديدي را در بر دارند يمپسانوگرا به نظر 
ظاهر متضاد ولي در باطن يگانه و يكپارچه  ي كه بها رابطهاست؛  7يك جفت دوتايي

  . است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 formalists 
2 new critics 
3 Daniel Hall’s “Souvenir” 
4 openness 

5 parataxis:  را پيشنهاد كرده است روابط حذفبراي اين كلمه ) 196(داد. 
6 deconstruction 
7 binary pair 
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ذكر اين است كه تمهيدات و ترفندهاي شاعراني چون  حائز اهميت و قابلنكتة اما 
اشعار غالب به شعر نو و تأكيد آنان ترجمة ريچ براي خارج ساختن غزل از قالب آن و 

درواقع آن را قالبي «ها، بيشتر اين شعر را در اذهان پسانوگرا جلوه داده و  يژگيوبر اين 
اي كه خود  يژگيوكرده است؛ به دور از خط قرمزهاي يك گونه يا ژانر ادبي معرفي 

  .)123، 1999 1علي(» ي فردي استها خوانشپسانوگرا و البته منتج از 
 گفتمانيشة شرقي غزل است، مكان به دور از رمطلب مهم ديگر كه در ارتباط با 

رو آن را با  رفته و ازآن به شمار مي بيگانهي شناس شرقغربي است كه همواره در مباحث 
از  2فرودستيا  ديگرياند و در نقد ادبي معاصر با كلماتي چون  انستهد ينم يگانهخود 

رفته كه اين خود بيشتر به  سؤالاخير زير دهة در چند  غرب سنّتي نظم. اند آنها ياد كرده
و متكبر  جو سلطهدر اينجاست كه غرب . سبب خردگرايي و منطق مدرنيته بوده است

اي كه به شكل  يشعربيند؛ سنّت  يم شرق يسنّت نظمخود را در معرض و تحت استيالي 
يان سرا غزلكرة شرقي مأنوس بوده است، زيرا  يمنآوري با دربار و نماد قدرت در  يرتح

هاي  يواندوفور در  نيز به شاهانو مدح و ثناي  اند بودهيا شاعر دربار  الشعرا ملكهمواره 
ي زادگ اشرافمراتب  سلسله با وجود اين، پيچيدگي اين قالب بيانگر. شود يمآنان يافت 

يا  ديگريمة ننيست، بلكه گوياي پراكندگي و پريشاني و آشفتگي نظام قدرت و توجه به 
كند و بديهي است كه اين  يمريچ نيز بر چنين نكاتي تأكيد . است فرودستانهمان 

نمايد؛ چراكه نماد آزادسازي  يممداراني چون او بسيار شيرين  استقالل و قدرت براي زن
هرچند اين دوري از كلّيت بابِ دندان ). 109-106 3كيز(است  تجويزي غيراي  يانرژ

آنان را عملي خواستة پسانوگرايان است، استقالل و تماميت معنايي يك دوبيتي متضاد 
ريچ ارائه   غزليي از يك ها قسمتشده  اكنون براي درك بهتر مطالب گفته. كند يم
  :شود يم

  
 
LeRoi! Eldridge! listen to us, we 
are ghosts 

به ما گوش!الدريج!ليروي
 يي هستيمهاشبحفرادهيد، ما

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Ali 
2 “other” or “subaltern” 
3 Keyes 
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condemned to haunt the cities 
where you want to be at home. 
 
The white children turn black on 
the negative. 
 
The summer clouds blacken 
inside the camera-skull. 
 
... 
 
Someone has always been 
desperate, now it’s our turn— 
 
 
 

we who were free to weep for 
Othello and laugh at Caliban. 

 
I have learned to smell a 
conservateur a mile away: 

 
they carry illustrated catalogues 
of all that there is to lose. (qtd. 
in Young 396) 

ي در شهرهاييگردرهدومحكوم به
  .خواهيد راحت باشيد يمكه شما 

ي سفيدپوست بر روي نگاتيو ها بچه
  .شوند يمعكس سياه 

  ابرهاي تابستاني درون قاب
 .شوند يمدوربين تيره 

  

...  
  

  ،اند بودهبرخي همواره نوميد 
 ــ اكنون نوبت ماست

  
گريستيم  يمما كه آزادانه براي اتللو 

  .خنديديم يمو بر كاليبان 
  

  بوي عقايد كهنه را  ام آموخته
  :دورتر بفهمم ها فرسنگاز 
  با خود فهرستي مصور دارند هانآ

 .از تمامي چيزهايي كه بايد از دست داد
  

كه از چيدمان ابيات يا بهتر است بگوييم خطوط پيداست، شاعر  گونه همان
وي در . هدخطي آنها را جزاير مستقل معنايي نشان د يكفاصلة كوشد تا با يك  مي

گذار نهضت  يانبنشاعر اجرايي و  1همان ابتدا ليروي جونز يا همان اميري باراكا،
را مورد خطاب  4نويسنده و رهبر حزب شير سياه، 3و الدريج كليوِر، 2زيباشناسي سياه،

. شان آنان را پرآوازه ساخته بود ياسيسهاي  يتفعالي كه پوست ياهسقرار دهد؛ دو هنرمند 
همانند اشباح در ) اي جامعه يهحاشفرودستان يا طبقات (گويد كه ما  يمن دو شاعر به آ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 LeRoi Jones or Amiri Baraka 
2 Black Aesthetic Movement (BAM) 
3 Eldridge Cleaver 
4 Black Panther Party 
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مان است، همانند موجوداتي ترسناك و عجيب،  يزندگشهرهايي كه خانه و محل 
توقع اين است كه سفيدپوستان چه اقدامي در مقابل اشباح انجام دهند؟ . سرگردانيم

  .اول باشد ينةگز پوستان ياهسيري يا نابودسازي گ جنشايد 
اي پسانوگرا جايگاه سفيد و سياه را يكي  يوهشكوشد با  يمريچ در بيت مستقل بعد 

نشان دهد و يك جفت دوتايي بسازد؛ چراكه تصوير انسان سفيدپوست در نگاتيو 
سپس در بيتي ديگر . اند عكاسي سياه است و ابرهاي تابستاني نيز در قاب دوربين چنين

شود و  يمملهم از قالب شعري غزل است، به تصوير كشيده  جايي نظام قدرت كه جابه
كند كه اكنون نوبت افراد همواره بدبخت و درمانده است كه براي  يمشاعر اعالم 

اش نابود  يزندگپوست ــ كه در دنياي سفيدها، خود و همسر و  ياهسروزي اتللوي  يهس
خنديدند؛  يمشكسپير،  1وفانطدر  مارشدهثاستگريستند و به كاليبان، شخصيت  يمشد ــ 

شده در اين دو اثر  و استثمار به تصوير كشيده 2زمان گريه بر بدبختي و تحمل توهين
بايد قدرت را به دست  ديگري ها گروهكالسيك ادبيات انگلستان به سر آمده است و 

عنوان يك قالب  جالب توجه اين است كه برخالف ماهيت مرموز غزل بهنكتة . گيرند
، در اين )113 3گرين و ليبيهان(كنند  ينمكه در آن ضماير به فرد مشخصي اشاره غنايي 

شخصِ جمع مرجع روشني دارد و هم اسامي خاص به كار برده  اثر، هم ضمير اول
  . شود مي

را در معرض  ها تسنّآيد كه به طور كلي تمامي  يمدر پايان، بيت مستقل ديگري 
چيزي براي يك دارندة  نگاهكه به معناي ظرف  conservateurواژة . بيند يمفروپاشي 

ي جز از دست ا چارهي كه ا كهنهو عقايد  ها تسنّمدت طوالني است، تمثيلي است براي 
كه  4جاي بلوز از غزل براي فعاليت سياسي و اعتراض به هاستفادحتي . دادن آنها نداريم

نگاهي جديد به ، يعني )298 5كاروت(مختص شعر سياسي و خاستگاه آن امريكاست 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 The Tempest 
رسد و به دنبال استثمار جزيره و جان كاليبان است،  يمشخصيتي ديگر از راه  طوفانبا وجود آنكه در اثر  2

درواقع، استثمار با توهين همراه . است وارخ آدمشود كه در ريشه به معناي  يمشخصيت كاليبان چنين ناميده 
 .شود يم

3 Green and LeBihan 
4 blues 
5 Carruth 
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پوستان كه با  درواقع، ريچ برخالف رسم سياه. قدرت و خارج از چارچوب آن كردن
به . كند يمروند، با سالحي فارسي چنين  يمامريكا  دولتهاي  ياستسبلوز به جنگ 

، در تفاوتو ساختارها و از بين بردن  ها تسنّديگر سخن، اين وجه و ويژگي شكستن 
توان اين طور عنوان كرد كه سانت انگليسي كه در  يم. تر استقالب مورد بحث نيز مست

براي اعتراض يك سفيدپوست  ،)10 1هندرسون(ي سفيدپوست است ا گونهبيان باراكا 
كپالن (را بسازد  2شاهدي شعر اصطالحاًريچ غزل را انتخاب كرد تا . هم مناسب نيست

اند و به آنها  آنها غفلت ورزيده پردازد كه نسبت به ؛ شعري تيزبين كه به اموري مي)14
عالوه، براي يك مبارز، بهره بردن از يك ژانر ايراني در جنگ با  به. اند توجهي كرده يب

  .ي امريكايي، حتماً مفاهيم خاص خود را داردها تسنّ
خيزد به نام آقا شاهد علي،  يبرماما پس از اين دوري از قالب اصلي غزل، شاعري 

داند  يماحترامي به فرهنگ فارسي  يبي، كه اين استبعاد را نوعي زبان هند شاعر فارسي
  ـ سي و رسيدگي به نقاط تاريك تاريخي وي همان اهداف سيا). xiii، 1991علي (

امريكايي، شاعرة گزيند، اما برخالف ايدريئن ريچ،  يبرمپسنديد،  يمسياسي را كه ريچ 
كوشد تا آنها  يمكند و  يمبرعكس عمل  كامالً اتفاقاًكوشد و  نمي ها تفاوتدر پاك كردن 

كشد، بر  يمگاه كه تخلص خود را به نظم  ترتيب، او نيز آن اين به. تر كند را پررنگ
  :كند يميِ خود و شعرش تأكيد شاهد
  

 

They ask me to tell them Shahid 
means— 
 
Listen: It means “The Beloved” 
in Persian, “witness” in Arabic.  
(Ravishing 10) 

پرسند ز من شاهد به چه معناست 
  ــ

  »زيباروي«يعني : گوش كن
  .»گرنظاره«به فارسي، در عربي

  
عنوان  را، به) زيبارويي(ي شاهدخوبي ارتباط تنگاتنگ قالب غزل و  همين بيت به

يكي از واژگان كليدي مضامين عاشقانه و عارفانه، با روح سياسي آن در شعر معاصر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Henderson 
2 “poetry of witness” 
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اين قطعه كه . سازد يمخاطرنشان  گواهبه معناي  شاهدعربي كلمة و با اشاره به  امريكا
منتقد معروف فلسطيني مطالعات پسااستعماري، تقديم شده است، از  1به ادوارد سعيد،

  :گويد يمو سعيد سخن ) آقا شاهد علي(تبعيدهاي متفاوت يا همان وجه مشترك شاعر 
  

 

In Jerusalem a dead phone’s 
dialed by exiles. 
 
You learn your strange fate: you 
were exiled by exiles. 
 
You open the heart to list 
unborn galaxies. 
 
Don’t shut that folder when 
Earth is filed by exiles. 

 
Before Night passes over the 
wheat of Egypt, 
 
let stones be leavened, the bread 
torn wild by exiles. 
 
Crucified Mansoor was alone 
with the Alone: 
 
God’s loneliness—just His—
compiled by exiles. 
 
By the Hudson lies Kashmir, 
brought from Palestine— 
 
It shawls the piano, Bach 
beguiled by exiles. 
 
... 
 

 زنگتلفني خراباورشليمدر 
  .خورد از تبعيد يم

  :شوي از عاقبت عجيبت آگاه 
  .تبعيدتبعيد شدي از 
  يها كهكشاندل بگشايي تا 

  .يبرشماردنيانامده را 
  آن پرونده را نبند وقتي زمين

  .بايگاني شود از تبعيد
 پيش از گذر شب از گندم مصر،

  
 ها نانزنده شوند،  ها سنگبگذار 

  .بيات از تبعيد
منصور مصلوب با تنهاي عالم تنها 

  :گشت
تنهايي خدا ــ فقط تنهايي او ــ 

  .از تبعيدآمد به وجود 
كشمير نزديك هادسون است، 

  رسيده از فلسطين ـــ
پوشاند، باخ گمراه از  يمپيانو را 
  .تبعيد

...  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Edward W. Said 
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Don’t weep, we’ll drown out the 
Calls to Prayer, O Saqi— 
 
I’ll raise my glass before wine is 
defiled by exiles. 
 
Was—after the last sky—this 
the fashion of fire: 
 
Autumn’s mist pressed to ashes 
styled by exiles? 

را خفههااذانگريه مكن ساقي،
  كنيم،  يم

جامي برگيرم پيش از آنكه شراب 
  .شود فاسد از تبعيد
د گونه بو ينا پس از آسمان هفتم

  راه و رسم آتش 
با از مه خاكستري خزان، شود زي

 تبعيد؟
  
رود، تا جايي كه وقتي  يمتر گفتيم كه بلوز قالبي سياسي در امريكا به شمار  يشپ

شاعرانِ سياسي براي اين هدف به سراغ غزل آمدند، مورد انتقاد متعصبان واقع شدند؛ 
). 298كاروت (برند  ينمبهره  خودمانبدين معني كه چرا شاعران وطني از قالب 

همچنين به اين نكته . زمان ارتباط بلوز با مسائل نژادي نيز مشخص شدعالوه، در اين  به
اين . نيز اشاره شد كه چگونه علي از قصور در رعايت اسلوب غزل ابراز ناراحتي كرد

دهد؛ عاملي كه  نشان مي خوديشاعران را نسبت به قالب  مالكيتخوبي حس  موارد به
با كشف اين ويژگي پنهاني، علي . دساز يمما را بيشتر به ماهيت سياسي غزل واقف 

  . گزيند يبرمرا براي گفتار غنايي خويش  تبعيدمضمون 
شود و  يمخوبي در مطلع يا همان بيت اول نمايان  پس از اين نگاه، ساختار غزل به

رعايت اين دو وجه و . گيرد كار قرار ميسرلوحة در ادامه، رعايت رديف و قافيه 
ي است از در بند بودن و اينجاست كه ا استعارهمحكم،  قرارگيري واژگان در چارچوبي

اما علي به اين حد از محدوديت صوري . شود يمين نش همبار ديگر قالب با مضمون 
 قافيه هم) ...، dialed ،exiled(ها  يهقافرا نيز با ) by exiles(ها  كند و رديف ينماكتفا 
ــ كه خود نوعي تقيد را  البقهاي  يسختدرحقيقت، غل و زنجير ديگري بر . كند مي

كرار تعنوان رديف، بلكه با  به تبعيدكلمة شاعر نه تنها با تأكيد بر  .افزايد يمداراست ــ 
تبعيد تبعيد «فشرد؛ گويي كه در كالم سعيد  يمآن در مصراع دوم، بر تداوم آن پاي 
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شود و دوازده  يمار كه اين كلمه دوازده بار ديگر تكر ، چنان)82 1نقل از بالكر(» آورد يم
. كند يمالدوام يادآوري  جايي تبعيد را علي قافيه نيز دارد؛ تكراري كه حضور همه هم

پراكندگي اين واژه بر روي صفحه به شكلي ملموس، معناي مصراع چهارم است كه 
يچيدة متن را نيز پينها بايد ساختار دستوري ابه . بيند يم زمينتبعيد را گسترده بر روي 

همراه نكات قبلي گوياي آن باشد كه تبعيد از زادگاه، تبعيد و  تواند به يمكه  افزود
اي و پيچيدگي زندگي تحت اين  يهحاشعنوان يك گروه  امريكايي بهجامعة انزواي در 

شرايط را به دنبال دارد؛ چراكه در بيت پنجم، هادسون و فلسطين و كشمير در كنار هم 
بر بعد مسافت ميان اين شهرها  2قرابت قسمت يا سرنوشتبه بيان بهتر، . گيرند يمقرار 

با وجود اين، شاعر در بيت انتهايي نه تنها شعرش را ــ كه تبعيدها را نيز . چيرگي دارد
گويد اگر دو تبعيدي، سعيد و شاهد،  يمرساند، بلكه  در نظر دارد ــ به پايان مي

درواقع يافتن كسي . رسد يمپايان همديگر را ببينند، هر دو سرنوشت تبعيدآلود نيز به 
  :اوست؛ هرچند آن فرد نيز تبعيدي باشدخودخواستة كه همدرد شاعر است پايان تبعيد 

If my enemy’s alone and his 
arms are empty, 
 
give him my heart silk-wrapped 
like a child by exiles. 
 
Will you, Beloved Stranger, 
ever witness Shahid— 
 
two destinies at last reconciled 
by exiles? (The Veiled 297-98) 

 گر دشمنم تنها بود و دستان او خالي،
  ام را دهمش چو يشميابرقلب 

  .كودكي از تبعيد
اي سوگلي ناشناس، هرگز بديدي 

  ــ شاهدي
  شود آيا دو سرنوشت در پايان

  يكي شوند از تبعيد؟

ضامين بلند عاشقانه و عارفانه دور افتاده است، اين اگرچه شاعر در ظاهر غزل از م
كه به زادگاه هر دو تبعيدي توجه  وقتي مخصوصاًبه هم رسيدن خود نوعي وصال است؛ 

هاي كشمير،  يناآراميابيم كه يكي از جنگ در فلسطين و ديگري به دليل  يمكنيم در
ه آخر آن را خاطرنشان اقدامي كه بيت يكي مانده ب. تلخي تبعيد را به جان خريده است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Blocker  
2 strange fate 
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گويد كه با چنين عملي به دشمن نيز قلبي آكنده از دوستي، همانند قلب  يمسازد و  يم
همه ناماليمتي، شاهد علي زيبايي هنرهاي غزل  در ميان اين. دهد يميك كودك، هديه 

  يز، سه بارانگ شگفتكه در بيت پاياني، با جناسي بسيار  سپارد؛ چنان ينمرا به فراموشي 
كند و با اين  يمو درواقع خود را تكرار  )Beloved،witness  ،Shahid(تخلص خود 

هاي  يدشوارو براي رصد  شاهدي شعريي و دشواري غزل ايراني را با )رو(ترفند، زيبا
يلة يك سؤال، وس به مسئلهالبته طرح اين  1.دهد يمها در امريكا، آشتي  يتاقلزندگي 

را  ها تفاوتشاهد علي، برخالف ريچ، «: ن را ذكر كرديمتر آ يشپهمان مطلبي است كه 
 2منك(» از جناس در شعر داللت بر بهت و حيرت دارد ة اواستفادداند و  ينم پذير آشتي
شايد اين پرسش پيش بيايد كه چگونه قافيه كه نماد هماهنگي و همگوني است، ). 527

، هم قالبدر يك چارچوب يا  كه ه وقتيپاسخ اين است ك. شود يم منطبقبا اين تفسير 
ترتيب، در  اين آيد و به يمهماهنگي و هم آشفتگي را شاهديم، تضاد و تبايني به وجود 

علي نيز  .نماياند يم تر پررنگ نهايت تأثير آشفتگي حاصل از تناقض را در كل تصوير
  .كند ي ريچ متمايز ميها غزليي چون ها نمونهگونه شعر خويش را از  اين
  

  گيري هيجنت. 3
هاي پسانوگرا و پسااستعماري  يژگيونتيجة تمامي مباحث مقالة حاضر اين است كه 

. غزل آن را براي مخاطبان امريكايي و حتي امريكاي شمالي، جذاب ساخته است
است كه يا در باز بودن متن و استقالل ابيات، در كنار  تناقضين شاخصة نقد اول تر مهم

شود و يا در نامشخص بودن گوينده و خواننده يا  يدا ميها و رديف، هو يهقافي همخوان
براي نقد دوم، . درآوردتواند اين قالب را  يمعاشق و معشوق، در تقابل با شاعري كه 

ترين شاخصه عبارت است از پنهاني و پوشيده بودن و ماندنِ سخن ــ كه در امتداد  مهم
احث سياسي، بدون خطرپذيري تواند به مب يمهمان پيچيدگي لغوي و ساختاري است و 

ي ها گروهي گر جلوهبپردازد ــ و يا هويت شرقي غزل، كه ادبيات غرب آن را براي 
  .يابد يمپوست و فرودست و يا به طور كلي مهاجر، صورتي مناسب  اي و رنگين يهحاش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 reconcile 
2 Menke 
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شده را، از جمله طبيعت سياسي  هاي طرح يژگيوخوبي تمامي  شده به ي ارائهها نمونه
كنند؛ امري كه در اين دوره باعث شده  زل در شعر معاصر امريكا، آشكار ميقالب غ

قدر . نمودنِ غزل فارسي، به حاشيه رانده شود رخاست كه سانت يا غزل انگليسي، با 
مراتب بيشتر از خصوصيات سانت انگليسي به مذاق  هاي غزل فارسي به يژگيومسلّم 

ت، دوري از فضاي جنگ و دعوت به درحقيق. شعر معاصر امريكا خوش آمده است
صلح، در كنار عشق و دوستي حاصل از تبعيد خودخواسته، ما را به اصل غزل 

  .گرداند يبرم
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  بررسيِ تصوير: عر و سينمااي ش تحليل بينارشته

سربازِ انگليسي در شرق با رويكرد / قهرمان
 پسااستعماري

 الله آتشي

  سارا توسلي
 
 
  

  چكيده
در اين پژوهش، با . شوند شود به قهرمان بدل مي قهرمانان با تصاويري كه از آنان ارائه مي

هاي  ي را كه در رسانههاي پسااستعماري، تصاوير اي و با توجه به نظريه رويكردي بينارشته
سرباز انگليسي در شرق ارائه شده است، بررسي / واژگاني و تصويريِ قرن بيستم از قهرمان

به كارگرداني ديويد لين به يك شوالية  الرنس عربستاندر فيلم  تامس ادوارد الرِنس. كنيم مي
هاي روزگار  رماناين قهرمان با قه. كيشوت اي از جنس دن شود؛ اما شواليه قهرمان تبديل مي

انگليسي در  سربازهاي /قهرمان شده از اگر در تصاوير ارائه. ملكه ويكتوريا متفاوت است
 انكار ديگري و خود بين شباهت و اشتراك ويكتوريا هرگونه روزگار ملكه هاي رسانه و ادبيات

يچيده بين شود، تعاملي دوسويه و پ شود، در تصاويري كه در قرن بيستم از الرنس ارائه مي مي
ها، از نيرو و سرزندگي  الرنس، در عين حفظ تفاوت: خورد فرودست و باالدست به چشم مي

سرباز در / روند رشد شخصيت قهرمان. آميزد گيرد و تا حدودي با آنان درمي اعراب الهام مي
  .اين پژوهش بررسي خواهد شد

و سينما، الرنس عربستان،  اي، شعر مطالعات پسااستعماري، مطالعات بينارشته: ها كليدواژه
  .ديويد لين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نويسندة مسئول( عضو هيئت علمي مؤسسة آموزش عالي زند(  

  l.atashi@yahoo.com: نگار پيام

 عضو هيئت علمي دانشگاه سمنان  
  sara.tavassoli@gmail.com: نگار يامپ
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  مقدمه. 1
ميالدي روي كار قرن بيستم  80و  70هاي  ند در دههكن ميهايي كه بر فرامتن تكيه  نظريه

ها در هنر و ادبيات و ساير محصوالت  ملترا رويكرد فرماليستي، هرچه  آمدند و با رد
زمان و مكاني خاص اند در بافت اجتماعي و در ظرف  شان روايت كرده فرهنگي

گرايي نو، سازوكارهاي قدرت در  بر اساس نظرية تاريخ. بازخواني و واكاوي كردند
پس . كنند ادبي و هنري نقشي بسيار مهم ايفا مي و تاريخي و هاي فرهنگي درك روايت

سان منتقد  بدين. شود هاي غالب آشكار مي روابط قدرت و نقش گفتمان، از خوانش متن
هاي غالب  و گفتمان ها نظريهتوانند به  ه آثار ادبي و هنري چگونه ميدهد ك نشان مي

مطالعات . بيندازند از جريان ت بخشند و يا در برابرشان مقاومت كنند و آنها راقو
كه در  كند ميفرهنگي نيز از ديگر رويكردهاي نوين نقد است كه بيشتر بر متوني تكيه 

شوند و در نتيجه، در  ند و به حاشيه رانده ميكن حاكم مقاومت مي نظريةبرابر قدرت و 
نظرية پسااستعماري از ديگر رويكردهاي نوين نقد . كنند گفتمانِ غالب، ايجاد تنش مي

  .نو تأثير پذيرفته است گرايي و از نقد تاريخ 1هاي ميشل فوكو است كه از نظريه
چه برساختة كه هرآنبل ،هاي نوين نقد، نه تنها متون فاخر ادبي بر اساس نظريه
هاي فرهنگي و  د تا نقش گفتمانشوعنوان يك متن بررسي  تواند به فرهنگ است مي

فيلم و ساير متون  و نقاشي و بدين ترتيب، موسيقي. گردداجتماعي در خلقِ معنا آشكار 
با اشاره به نقش رسانه  ،در اين پژوهش. اند مانند متون ادبي قابل واكاويه ،غير واژگاني

هاي عصر  سرباز در ادبيات و رسانه /يابي تصوير قهرمان و با ريشه يدر تصويرساز
سرباز / قهرمانتغييراتي اشاره خواهيم كرد كه در گذر زمان در تصوير  به ،ويكتوريا
  .شود ايجاد مي انگليسي

  
  طرح مسئله و چارچوب نظري. 2

ر مقالة خود نري رماك ده .گنجد مي ادبيات تطبيقيدر حوزة  اي بينارشتهاين پژوهشِ 
اي در  به جايگاه مطالعات بينارشته 2،»تعريف و عملكرد آن: ادبيات تطبيقي«با عنوان 

  :و معتقد است كند حوزة ادبيات تطبيقي اشاره مي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Michel Foucault 
2 Henry Remak, “Comparative Literature: Its Definitions and Function” 
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سو، مطالعة ادبيات در وراء محدودة كشوري خاص، و از سويي ديگر،  يكادبيات تطبيقي، از
مانند (اي دانش بشري همچون هنرهاي زيبا ه مطالعة ارتباطات بين ادبيات و ساير حوزه

مانند سياست، (، فلسفه، تاريخ، علوم اجتماعي )سازي، معماري، موسيقي نقاشي، مجسمه
  .)15به نقل از انوشيرواني ( لوم تجربي، مذهب، و نظاير آن است، ع)شناسي اقتصاد، جامعه

حوزة . دهد را نشان مياي ادبيات و سينما سير تكامليِ ادبيات تطبيقي  تحليل بينارشته
ِ  اما امروزه فرامتن ،شد ادبيات تطبيقي در گذشته مشخصاً بررسي آثار ادبي را شامل مي

هاي تطبيقي مورد توجه قرار  ها و محصوالت فرهنگي نيز در پژوهش گفتمان و تاريخي
گرايي،  م و تاريخساي بنا ندارد فرمالي هاي بينارشته معتقد است پژوهش 1ردبراي. گيرند مي

كند و بدين ترتيب رويكرد فراگير ادبيات تطبيقي را آشكار  متن و فرامتن را از هم جدا 
 ،مانند نظرية پسااستعماري ،محور هاي گفتمان با به كار بستن نظريه .)155( كند مي
را بررسي كرد و سير تاريخي و فرهنگيِ هويت  توان آبشخورِ فرهنگيِ متون مختلف مي

ما در عصرِ كه معتقد است  2زْتْرْكليفرد گ .كردبيات و سينما نظاره و مليت را در اد
 دليل،كنيم و به همين  زندگي مي هاي درهم و برهم گفتمانو  تنيده ژانرهاي درهم

هاي مختلف درك ما را از سازوكارهاي جهان پيرامونمان محدود  جداسازيِ رشته
ران تالش خواهند كرد تا دورنماي با تحليلِ فيلم و ادبيات، پژوهشگ. )20( خواهد كرد
و تجليِ نقطة عطف و دورانِ افولِ  هاي چهل و پنجاه ميالدي را بازسازي فرهنگيِ دهه

تحليل كنند 4و فيلم ديويد لين 3نيسنگفتمان استعمار را در شعر ت.  
ها و اخبار  حال شرح و در ادبيات مدر اين پژوهش به تصويري كه در قرن نوزده

اشاره خواهيم كرد و با مقايسة آنها با  داده شده است نشان 5الكهو ها از روزنامه
شود،  سرباز انگليسي ارائه مي /از قهرمان ،تصويري كه در قرن بيستم، در اثري سينمايي

سرباز انگليسي را در دو برهة متفاوت زماني و با توجه  /روند رشد شخصيت قهرمان
در روزگار اوج  هوالكاگر . خواهيم كردهاي متفاوت هر روزگار بررسي  به گفتمان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Christopher Braider 
2 Clifford Geertz 
3 Alfred Lord Tennyson 
4 David Lean 

5 Sir Henry Havelock ،بازپس گرفتنِ كانپور از ياغيان، در شورش هند، در سال  ه جهتژنرال انگليسي كه ب
 .شهرت دارد 1857
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وري تيابد، الرنس در روزگاري كه امپرا وري بريتانيا به سطح قهرماني ملي ارتقا ميتامپرا
نامور مطلق در . شود قهرماني شكننده تبديل مي به ضداست بريتانيا منحل شده 

و  كند ، تصاوير را به دو دستة باز و بسته تقسيم مي»درآمدي بر تصويرشناسي«
  :نويسد مي

توان آنها را با توجه به  شوند و مي مى تكرار متداول طور به كه هستند تصاويرى بسته، تصاوير
 تصاوير... مشترك  نقطة دريافتى، نظرهاى ، ها ها، كليشه استروتيپ :كرد بندى طبيعتشان دسته

 كه هستند تصاويرى باز، تصاوير از منظور. شود تعريف مى بسته تصاوير در مقابل بيشتر باز
 يا و شخصى نيمه كم دست يا منفرد يا شخصى نگرفته و خود به تكرارى و عمومى شكل
  .)130(باشند  منفرد نيمه

سربازِ انگليسي  /توان در روند رشد شخصيت قهرمان تصاوير باز و بسته را مي
 2و هومي بابا 1هاي ادوارد سعيد پردازي، محققان از نظريه يند قهرمانادر تحليل فر. يافت

هاي دوتايي  و با بررسيِ تقابل ها نظريههاي گردش مسيربا بررسي . استفاده خواهند كرد
به دو  ،ها سينماييِ دويد لين و زواياي دوربين و اجراي هنرپيشه فنونو نيز با تحليل 

سرباز انگليسي در قرن نوزدهم و قرن بيستم دست خواهيم  /تصوير متفاوت از قهرمان
  . يافت

گذار نظرية پسااستعماري، با اشاره به اينكه متون مختلف در خأل  ادوارد سعيد، بنيان
هاي غالب روزگار خود هستند، عينيت گفتمان  اند و تحت تأثير گفتمان پديد نيامده

شناسان يافت كه  ال برد و ساختاري مشترك در مطالب شرقؤشناسي را زير س شرق
شناسان با منطقي مبتني  بر تحليل ادوارد سعيد، شرق بنا. هاي دوتايي بود متشكل از تقابل
 كهدند كر از شرق ارائه ميرا تصاويري ــ  يعني تقابل خير و شرــ  3بر فلسفة ماني

رسالت بر شرق موجه سازند و را سلطة استعماري خود  آنهاواسطة  بتوانند به
با  ،وارد سعيداد. دليلِ حضور غرب در شرق مطرح كنندعنوان  بهرا  سازي متمدن

كند كه استعمارگران در  از همان منطقي پيروي مي ،شناسي يكدست دانستن گفتمانِ شرق
مردمان از شناسيِ غربيان،  يعني اگر گفتمان شرق ؛جستند توصيف شرق از آن بهره مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Edward W. Said 
2 Homi Bhabha 
3 Manichean philosophy 
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و هرگونه پيچيدگي را در آنها انكار  گفت سخن ميعبارات توصيفي ساده  اشرق ب
شود و با حذف  شناسي قائل نمي د نيز هيچ تنشي در گفتمان شرقكرد، ادوارد سعي مي

اي از  شناسي را به مجموعه گفتمان شرق نامد، مي 1بودگي دورگهآنچه هومي بابا آن را 
بر متوني  هايي كه با فرامتن سروكار دارند غالباً نظريه. دهد هاي دوتايي تقليل مي تقابل

ها، آثار هنري و آثار  و اخبار، سفرنامه ها امهها، اسناد قضايي، روزن نامه همچون درس
متن ادبي بر متن غير ادبي برتري ندارد و تمام متوني  ،ينابنابر. ندكن ميفاخر ادبي تمركز 

شوند تا  در كنار هم مطالعه مي اند هاي مختلف برگرفته شده كه از ژانرها و رشته
  . دورنماي تاريخي با جزئيات هرچه بيشتر بازسازي شود

  
  تجزيه و تحليل. 3

كه هيجان و دلهره در انگلستان به اوج خود رسيده بود،  ، زماني1857در پاييز 
آغاز  2در ميروت 1857قيام هنديان در دهم ميِ . به قهرماني ملي تبديل شد هوالك
نه تنها قشون متعدد، بلكه مردم  .سرعت فراگير شد انجاميد و به 3و به فتح دهلي گشت

در . قيام پيوستند و تا اياالت شمالي هند پيشروي كردند ه آنهم بكوچه و بازار 
به نماد جنايت و پليدي و  دار بود، كه رهبري قيام را عهده 4انگلستان، نينا صاحب

 :ناپذير تبديل شد به نيروي خير و نماد پيروزي و قدرتي شكست هوالكرحمي، و  بي
دلير با قامتي  هوالكطوفان،  در عمق تاريكيِ، در ميانة خون و خشونت و مصيبت«

، به 1857چهارم اكتبر 5،لويد ةنام هفته(» م كردلَآسا بر فراز ديگر جنگجويان قد ع غول
  .)98 6نقل از داوسن

نمايندة خير  هوالك ،العادة هومري است هاي خارق در اين تصوير كه يادآور قهرمان
ع به كشتار و تجاوز به زنان و آنچه راج. كند كه از ميان تاريكي عرض اندام مي است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 hybridity 

2 Meerut در ايالت اوتار پرادش در كشور هند واقع شده است.  
3 Delhi 

4 Nina Sahib  ماني ز، يعني همان 1857وي در سال  .خانوادة متمولِ هندي، سركردة قيامِ كانپوردر  1824متولد
 .كه قيام سركوب شد، ناپديد گشت

5 Lloyd’s Weekly 
6 Graham Dawson 
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را فراهم  يشد، بستر كودكان انگليسي به دست نينا صاحب و افرادش در محافل نقل مي
به قهرمان خونخواهي تبديل شود كه قرار است غرور و آبروي  هوالكد تا كن مي

يت گونه روا اين هوالكپيروزيِ  تايمزدر روزنامة . رفتة انگليس را بازپس ستانَد ازدست
  :شد

تر از هميشه،  ها، با قدرت و شرافتي عظيم هندوستان بريتانيايي خواهد شد، و بريتانيايي
اينكه ما همان ملتي هستيم كه در گذشته بوديم به همگان . رهبران هندوستان خواهند شد

برتري نسبي نژاد ما، همان اندازه كه يك قرن پيش بديهي بود، و حتي شايد . ثابت شده است
او . ژنرال هوالك نمود جايگاه ما در هندوستان است. يت بيشتر، به اثبات رسيده استبا قطع

 21، تايمز(آورد  دهد ــ همه چيز در برابر او سر فرومي جنگد، شكست مي رود، مي پيش مي
  .)99، به نقل از داوسن 1857سپتامبر 

ثبات يك پيروزي جمعي است و برتري نژاد سفيدپوست را به ا هوالكپيروزي 
به  هوالك. شود روايت مي ،مايعني  ،شخص جمع رساند و با استفاده از ضمير اول مي

كند و  بريتانيا از خود را ترميم  دارشدة يابد تا تصوير خدشه جايگاه قهرمان ملي ارتقا مي
نيز هويتي  در شعر تنيسن هوالك. براند ديگريِ ياغي را به جايگاه فرودست پس

  :ي دارداجتماعي و غير فرد
  گويد؟ بان راست مي ديده! آيد صداي رگبار و خمپاره مي! گوش كنيد

  شكسته باز كردند؟ و هوالك راه خود را در ميان ياغيانِ درهم 1اَترَم
  هايمان طنين انداخته آري، شيپورهاي اروپا در گوش

  دهد ناگهان سربازي در دژ فرياد شادي سر مي
  دهند بخشِ پيروزي فرياد او را پاسخ مي ديسپاهيان سربلند هوالك با نويد شا
  آيند شوند، زنان و كودكان بيرون مي صدا مي بيماران در بيمارستان با آنان هم

شان بوسه  كنند و بر دستان زبر و زخمي داران هوالك را دعا مي هاي سپيد تفنگ و چهره
  ريزند نند و اشك ميز مي

  انجات يافتيم با رشادت هوالك و به ياري خد
  روز بيرق را نگه داشتيم 87روز تاب آوريم و ما  15بنا بود 

  و پرچم انگلستان تمام اين مدت بر سقف قصر در اهتزاز بود

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١ Sir James Outram، و شركت داشتهسرباز انگليسي كه در آزادسازيِ لكن.  
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و در  گويد سخن مي 1وهپيروزي نيروهاي انگليسي در لكن ازتنيسن در شعري روايي 
بر  ،ها واريرغم تمام دش كند كه به تمام بندهاي شعر به پرچم انگلستان اشاره مي پايانِ

هاي نبرد و محاصره و رگبارِ تير و خمپاره آغاز  شعر با صحنه. فراز قصر در اهتزاز بود
با  ،كند و در بند آخر ها و مقاومت قواي انگليس ادامه پيدا مي شود و با وصف مشقت مي

سه بار در آخرين بند شعر تكرار شده  هوالكنام . رسد پيروزي انگليس به پايان مي
شود، نه  ا در شعر تنيسن اين پرچم انگلستان است كه به قهرمان تبديل ميام ،است

 تايمزگونه كه در روزنامة  اما همان ،شود انكار نمي هوالكجنگاوريِ  .هوالك شخص
كرد،  ، پيروزي نژاد سپيد بر سياه بود و برتري خود بر ديگري را ثابت ميهوالكپيروزي 

شود و پيروزي  جمع روايت مي شخصِ هاي اول ناسهدر اينجا هم داستان با ضماير و ش
تنيسن در بند سوم . اروپايي است بر ديگريِ غير ها ما اروپاييپيروزيِ  ةمثاب به هوالك

گويد  و در بند پاياني شعر مي »چردگان به جزايشان برسند بگذار سيه«گويد  شعر مي
توان  طعة ادبي ميدر اين ق. »را دعا كردند هوالكزنان چهرة سپيد سپاهيان «

و گفتمان استعمار ) نظرية بقاي اصلح داروين(علمي  و هاي نژادي تنيدگيِ گفتمان درهم
شود و هنديان  د و پيروز ميمانَ نماد خير و سپيدي است، پس زنده مي هوالك. را ديد

  .شوند خورند و نابود مي اند، پس شكست مي نماد شر و سياهي
ها و  در صنعت خبررساني و چاپ و انتشار روزنامهانقالبي ميالدي  1857در سال 

هاي  كنترل دولتي از اخبار برداشته شد و روزنامه ؛ها به وقوع پيوست خبرنامه
خوانندگان . دادند مخاطبان وسيعي يافتند قيمت كه اخبار محلي را انتشار مي ارزان

ني به سياست هاي محلي از طبقات متوسط و طبقة كارگر بودند و عالقة چندا روزنامه
ه در پايتخت را نيز شدهاي منتشر توان پرداختن بهاي سنگين روزنامه نآنا .نداشتند
زد و در  خواندن روزنامه طبقات مختلف اجتماع را به هم پيوند مي ،سان بدين ؛نداشتند

 كرد هاي مشترك نقشي مهم ايفا مي ها و شادي ها و ترس دغدغه و شكل دادن به عاليق
 ).31-30 2اندرسن(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Lucknow دش در هنداپر رشهر مركزي ايالت اوتا  

2 Benedict Anderson  
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اي از روابط چندسويه  بلكه در شبكه ،كننده نيست قدرت لزوماً نيرويي سركوب
توانند  هايي است كه مي گيرد و بقاي آن در گرو گردش و چرخش گفتمان شكل مي

. هاي مختلف جامعه به جريان اندازند يا از اعتبار ساقط كنند را در اليه ها نظريه
هم روابط قدرت  ،ترك ميان طبقات مختلف اجتماعاي مش عنوان تجربه به ،خواني روزنامه

وري تتشويق سربازان به خدمت به امپرا. گيرد دهد و هم توسط آن شكل مي را شكل مي
  :دخور به چشم مي ،چاپ شده است تايمزبريتانيا در نقل قول زير كه در روزنامة 

داستان زندگي . نياش به دست آورد، نه در اول جوا ورسم را در غروب زندگي اسم) هوالك(
آموزد كه چون ارتقا يافتن و گرفتن امتياز روندي تدريجي دارد از حرفة  هوالك به سربازان مي

ارزش  خود مأيوس نشوند و گمان نكنند كه اگر پير شدند و به شهرت نرسيدند خدماتشان بي
  .) 122، به نقل از داوسن 1858، هشتم ژانوية تايمز(فايده بوده است  و بي

شود تا بياموزند بي هيچ  سالخورده به الگوي سربازان جوان تبديل مي والكه
انكار . بايد به وطن خدمت كنند ،چشمداشتي، و با صبوري و مقاومت و بردباري

 هاي آنان، آگاهيِ راندن سرخوردگي هاي سربازانِ انگليسي و به حاشيه سختي
شعارهاي . دهد بازتاب مي هاي موجود در گفتمان استعمار را مردان از تنش سياست
مردان  نياز به تكرار و اثبات آنچه سياست .شد پرستانه بايد مرتب تكرار و توجيه مي وطن

ــ  در مثل، رفتن به هندوستان و رشادت ورزيدن در راه وطنــ  دادند بديهي جلوه مي
 والكهسالخوردگيِ  ،نكتة ديگر. دهندة ناامنيِ مستتر در گفتمان استعمار است نشان
رغم تمام  بيمار كه به و والك فرتوته. رسد سالگي به شهرت مي62او در  .است

. سرانجام پيروز شود، بايد براي سربازان جوان الگو باشد كند تا ها مقاومت مي دشواري
 هآميزد تا جوانان با تمكين از فرماند هم مي گفتمان پدرساالري با گفتمان استعمار در

 هتمكين سرباز جوان از فرماند. وريِ پير بريتانيا نيز تمكين كنندتپراسالخوردة خود، از ام
وري بريتانيا كه بقايش در تامپرا. است) قوانين نو(بر پسر ) قوانين كهن(پير، برتري پدر 
توقع را در جايگاه مهتر و  سربازانِ بي كارانه است، كهنه تي و محافظهگرو تفكر سنّ

چنين موضعي را بديهي جلوه  داده،جايگاه كهتر قرار  سربازان جوانِ جوياي نام را در
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 الرنس، جوانِ سپيدروي. شود واژگون مي 1الرنس عربستاناين موضع در فيلم . دهد مي
را  ناندازد و آنا فرماندهان خود را دست مي ،اندام انگليسي آبي و ظريف چشم و بلوند و

گيرد ي نميجد .  
سرباز انگليسي  /قهرمان ،نوشته است والكهراجع به  )11( 2در شرح حالي كه ريد

  :كشد هاي خاصي به تصوير مي را با ويژگي
تر كيست؟ با قواي كم، با ضعف و بيماري، در اقليمي سوزان، در شرايطي  باك از هوالك بي

كه تعداد زيادي از  زد، درحالي نابرابر و باورنكردني در قرارگاهش خود را به آب و آتش مي
آوردند، به خونش تشنه و از ضعف بنيه و  اش كرده بودند، بر او هجوم مي اصرهافراد دشمن مح

بدون شك زمزمة احتياط . دانستند او ناچار است تاواني سنگين دهد قواي او آگاه بودند و مي
مراقب باش تا نابود نشوي و از ديدن انگلستان و خانة خود محروم : پيچيد در گوشش مي

توانست بايد نجاتشان  ة زن و فرزند در گوش سربازان بود و او اگر مينشوي، اما فرياد مأيوسان
  .داد مي

او . دهد ميگذشته خبر  از آنچه در ذهن او مي هوالكريد با نفوذ به ناخودآگاه 
فضاسازي و  و كند و پس از آن با خلق تصاوير سخن خود را با پرسش تأكيدي آغاز مي

كه  زماني. در آن گرفتار است هوالكردازد كه پ به توصيف مصائبي مي ،زباني شاعرانه
 است پيچيده هوالككه در گوش را  زمزمة احتياطكند  نفوذ مي هوالكريد به ناخودآگاه 

باكي و كنشِ قهرماني او اهميت  به اندازة بي هوالكهزم و احتياط  ،سان بدين. شنود مي
  .دارد

در قرن بيستم جاي خود  ،كه ويكتوريامل روزگارِ كار و دورانديشِ محافظه سربازِ كهنه
در . بالد كه به خطر كردن و ابتكار عمل خود مي دهد ميرا به الرنس جوان و البالي 

به قهرماني تبديل  هوالكشود و  مراتب قدرت ترسيم مي سلسله هوالكتصويرسازي از 
 ين تفكرِدر ا. شود كه در قبال خدا و مردم وظايفي دارد كه بايد بدانها عمل كند مي

گيرد كه به  سرباز فرديتي ندارد و هويت او زماني شكل مي /محور، قهرمان تكليف
ترين  و اين شايد مهم كرده باشدمسيحيت و مردم عمل  و وظايف خود در قبال خدا

اش با  يئالرنس شخصيتي خودشيفته دارد و رويارو. با الرنس است هوالكتفاوت 
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1 Lawrence of Arabia 
2 Reed 
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 .سازد گيري و رشد هويت فرديِ او را نمايان مي شكلكه  يابد ميها زماني اهميت  چالش
مراتب قدرت و عمل به تكاليف و تعهدات مذهبي و اجتماعي در  اگر احترام به سلسله

، الرنس عربستانسازد، در فيلم  از او قهرماني ملي مي هوالك،هاي  حال شرح
الرنس بين  شود كه دور از چشم ها و سخناني خالصه مي مراتب قدرت در نگاه سلسله

شود و از الرنسِ خودشيفته قهرماني شكننده و زودباور  و بدل مي فرماندهان او رد
  .خبر است هاي فرماندهانِ سياسِ خود بي سازد كه از نقشه مي

در قرن . اروپايي نماد شر بود خود اروپايي نماد خير و ديگريِ غير ،در شعر تنيسن
مرزي مشخص بين شرقي و  ،هاي دوتايي تقابل نوزدهم گفتمان استعمار با استفاده از

دنيايي  ،هاي پياپي قول غربي ترسيم كرده بود و با تكرار تصاوير سياه و سپيد و نقل
هنرمندان و  و اديبان و ها پس از قيام هندوستان، رسانه. كرد دوقطبي ايجاد مي

وري بريتانيا ترادارشدة امپ براي ترميم غرور و هويت خدشه نويسانِ انگليسي نامه زندگي
نقطة عطف قدرت استعماري  منيمة دوم قرن نوزده. از هيچ كوششي فروگذار نكردند

براي حفظ وجهة قدرتمند خود در آن دوره كه بريتانيا  ردانگلستان بود و تعجبي ندا
پس از جنگ جهانيِ  را عربستان الرنس فيلم لين ديويد. دهانجام د رددر توان دارا آنچه 

وريِ بريتانيا بسياري از مستعمرات خود را از دست داده توزگاري كه امپرادوم و در ر
 بود و در قضية كانال سوئز و در عرصة ديپلماسي شكست سختي متحمل شده بود

شود با  تصويري كه در اين فيلم از الرنس ارائه مي. ، كارگرداني كرد)199 1كيتن(
در اين . ه ويكتوريا تفاوت بسيار دارددالور و ازخودگذشتة روزگار ملك سربازِ /قهرمان

شده از غربيان و شرقيان، سياه و سفيد نيست و هركدام از آنها تركيبي  فيلم، تصوير ارائه
  .از خير و شر را نشان مي دهند

سپاه آنها شد و  هاي كه در ميان اعراب بدوي زيست، فرماند داستان سرباز انگليسي
وري عثماني انجاميد، به يكي از تعراب از امپرادر نبردي شركت كرد كه به استقالل ا

نه  الرنس عربستانفيلم . ي ماندگارِ استعمار در قرن بيستم تبديل شده استهااسطوره
اين فيلم . شد بلكه در سراسر جهان واقع ،مورد پسند مخاطبان بسياري در غربتنها 
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در . دهد اني نشان ميهاي عثم سفيدپوستان و ترك و از اعرابرا برانگيزي  تصاوير بحث
ويژه تصوير قهرمان انگليسي در قرن  به ،هااين بخش از مقاله به بررسي اين تصوير

شده و نتيجة تقابل اين دو استعمار /در اين رهگذار، ارتباط استعمارگر. پردازيم بيستم مي
دوسويه است  ةرابطة ميان استعمارگر و استعمارشده يك رابط. با هم بررسي خواهد شد

به بيان  .ذهنيت و شخصيت الرنس ديد و گيريِ هويت را در شكل ثيرِ آنأتوان ت كه مي
شود كه طيِ آن تفكرِ دوقطبي رنگ  ديگر، رابطة خود و ديگري دستخوشِ تحوالتي مي

رود  وري و مستعمره، مركز و حاشيه از ميان ميتبازد و مرز ميان سرور و برده، امپرا مي
كه در آن تعاملِ ميان خود و ديگري به زايش هويتي نو آيد  و فضاي سومي پديد مي

اين هويت را كه محلولي از خود و ديگري  1جايگاه فرهنگبابا در  هومي. انجامد مي
تعاملِ استعماري ميانِ غرب و شرق را كه بابا معتقد است . كند توصيف مي 2دورگهاست 
ناگفته نماند كه بابا  .ليل دادتوان به تقابلِ دوقطبيِ استعمارگر و استعمارشده تق نمي

با نگاهي نو، نقد  كوشد ميكند، بلكه  روابط نابرابرِ قدرت بين غرب و شرق را انكار نمي
شناختي را وارد مرحلة  تفكرِ دوقطبي رها سازد و مباحث جامعه بندپسااستعماري را از 

 ؛ين است و نه آنيند خلقِ هويتي كه نه اابودگي عبارت است از فر دورگه .جديدي كند
اش آشنايي در غربت، و غربت در وطن  شود و نشانه هويتي كه در مرزِ اين و آن زاده مي

نمايد و آنچه  تر آشنا بود، اكنون بيگانه مي به بيان ديگر، آنچه پيش .)131 بابا( است
همين مفهوم را  )2000( و ديگران 3اَشكرافت. شود كرد، حال آشنا مي ناشناخته جلوه مي

هاي  شكلكنند، بدين ترتيب كه هويت دورگه را  هايي ديگر بيان مي ا واژهب
يا فضاي سومِ ــ  5منطقة تماسخوانند كه در فرايند استعمار، در  مي 4اي فرافرهنگي

  .آيند وجود مي بهــ  بابا هومي
در طي جنگ  ،به اسم الرنس را در عربستانرا فيلم تجربة يك سرباز انگليسي اين 
ويژه حملة آنها به عقبه و دمشق و به عضويت درآمدن او در شوراي  ول و بهجهاني ا

 ميالدي 1916شورش اعراب عليه سلطة عثماني در سال . كندروايت مي ،ملي اعراب
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1 Location of Culture 
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3 Ashcroft 
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سياست انگلستان كمك به اعراب بود . ارتش عثماني در يمن مستقر شده بود. آغاز شد
صلح پاريس  اجالسدر : را طلب كنندتا بتوانند حقوق ملي و حق ادارة مملكت خود 

الرنس كه با عناوينِ . ظاهر شد عنوان نمايندة اعرابِ بدوي ، الرنس به1919 ةدر ژانوي
شد،  از او ياد مي الرنس عربستانو  پادشاه بدون تاج عربستان، شاهزادة مكهمختلفي چون 

هانة اعراب ثبت خوا نقش امپرياليسم انگليس را براي هميشه در تاريخ مبارزات آزادي
  .كرد

نگاهي است ظريف، از منظر غربيان، به تقابل قهرمان دانا و  الرنس عربستانفيلم 
متمدن، كه براي به دست آوردن آزادي و استقالل  متمدن غربي و اعراب بدوي و غير

ي كه در توجه اولين تفاوت جالب. خود نيازمند راهنمايي و هدايت غربيان هستند
قهرمان غربي قرن بيستم با همتاي / عنوان سرباز رنس عربستان بهمقايسة شخصيت ال

هاي  فيلم رديفدر  الرنس عربستان. شود، ظاهر اوستقرن نوزدهمِ او ديده مي
ژانري سينمايي بود كه حوزة زماني و مكاني وسيعي را  ،فيم حماسي. گنجد مي 1حماسي

. اي داشت ي و يا اسطورهمذهب يا داد و داستانش معموالً موضوعي تاريخي پوشش مي
هاي  هاي تاريخي و صحنه تهية لباس چون ؛ها بسيار پرخرج بود ساختن اين فيلم

هاي كالن نياز  برداري كه بازسازي مناظر و قصرهاي تاريخي بودند به بودجه فيلم
ها در هاليوود ساخته شد كه در آنها  ميالدي بسياري از اين فيلم 50در دهة . داشت

اين  ةاز جمل. ردند: ايفاي نقش ميزمان  شدة آن چهره و شناخته خوشهاي  هنرپيشه
با ) 1959(سليمان و سبا  2،با بازي چارلتن هستون) 1959(هور  توان به بن ها مي فيلم

. اشاره كرد 4بازي ديويد مچور با) 1949( سامسون و دليلهو  3،بازي يول براينر
هاي  نماداز  ،پرجذبه يهاي ي و چهرهعضالن يهاي هاي مذكور همه با اندام هنرپيشه

پيتر اوتول، ايفاگرِ نقش الرنس، با . رفتند مردانگي در سينماي هاليوود به شمار مي
اي كه در آن زمان كمتر  اندامي الغر و استخواني، موهاي بلوند و چشماني آبي و چهره

ر پيتر اوتولِ ظاه. هاي مردانگيِ هاليوود فاصلة بسيار داشت نمادشده بود، با  شناخته

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 epic movie 
2 Ben-Hur, starring Charlton Heston 
3 Solomon and Sheba, starring Yul Brynner 
4 Samson and Dalilah starring David Mature 
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هم كه تصوير يك پدرساالر را براي  سرباز روزگار ملكه ويكتوريا /جوان با قهرمان
برخالف انتظار، اين قهرمان از ظاهري چندان . مطابقت نداشت، كرد مخاطب تداعي مي
 توقعبا  ،چندان درشت سفيد و اندامي نه و و با پوست لطيف بودمردانه برخوردار ن
  .شتمان تفاوت زيادي دابيننده از يك قهر

يابد كه در كنار  كند زماني اهميت مي ظاهر الرنس كه پيتر اوتول نقشش را ايفا مي
گيريِ شخصيت الرنس با حضور علي كه با  شكل. گيرد قرار مي )عمر شريف(علي 

خوبي و با  به ،كشد هايش الرنس را به چالش مي لباس سياه و سؤال و ظاهر متفاوت
سفيد به تن دارد لباس  الرنس معموالً). 37 1سانتاس( شود كشيده ميظرافت به تصوير 

چون  ؛نشانگرِ خير و شر دانست توان هاي نمادين را نمي و علي سياه، ولي اين رنگ
زند، لباس سفيدش به خون  ها مي شناس دست به كشتار ترك كه الرنسِ باستان زماني

- 162 2ناتينگ( گيرد ار قرار ميثير اين كشتأشود و هويتش عميقاً تحت تآغشته مي
نكتة ديگر . كنند ها تغيير مي مانند و با رشد شخصيت بنابراين، نمادها ثابت نمي). 163

در الرنس . راه رفتن و قرار گرفتن بدنِ آنهاست و دربارة ظاهر اين دو، نحوة ايستادن
د كه نك متخصص زبان بدن، اظهار مي 3،پيز .كند راه رفتن و نشستن قوز مي هنگام
دهد تا از خشونت، هجوم و يا ضربة ناگهاني  هاي قوزكرده حالتي دفاعي به بدن مي شانه

 و كاري پنهان و كاري هاي قوزكردة الرنس، نمايانگر محافظه شانه). 178(در امان بماند 
كند و با قامتي راست و  كه علي سينه را سپر مي ناامني و عدم اطمينانِ اوست، درحالي

اين تفاوت، . داردنفس او  نشان از صداقت و اعتمادبهاين رود كه  راه مي رحالتي موقّ
ها با ديدگاهي مردانه  غربي«گويد كه مي شناسيشرقدر كتاب را گفتة ادوارد سعيد 
 راكهكند، چ نقض مي »مĤب را مطيع قوانينِ خود سازند هاي زنقصد داشتند شرقي

قرن بيستم فاقد قاطعيت و تهوري است كه عنوان قهرمانِ متمدن و شهرنشينِ  الرنس به
  . خورد در اعرابِ بدوي به چشم مي

چيز را تحت كنترل خود داشت و مانند قهرمانان هومري سپاه  همه هوالكاگر 
رسد الرنس از همان ابتداي فيلم تحت كنترل  شكست، به نظر مي هم مي دشمن را در

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Constantine Santas  
2 Anthony Nutting  
3 Allan and Barbara Pease 



 مقاله
    120 8، پياپي )1392پاييز و زمستان ( 4/2 ادبيات تطبيقي
 :...عر و سينمااي ش تحليل بينارشته

  

 

برداري از باال الرنس  كه دوربين فيلم شود گونه آغاز مي فيلم اين. نيروهاي ديگري است
شود  اين زاويه زماني استفاده مي. كشد شود به تصوير مي كه سوار موتور مي را درحالي

در مسيري هموار و  ،سوار بر موتور ،الرنس. نظر باشد كه ضعف و اسارت سوژه مد
شرايط . ردمي شود و او مي موتورش چپ و از جاده خارج ميناگهان ، راند ي ميآرام به

دغدغه و جوانانِ  هاي بي قهرمانمرگ الرنس درخور يك قهرمانِ ملي نيست و بيشتر ضد
داستان فيلم از مرگ . سازد را به ذهن متبادر مي 1گين و ياغي همچون جيمز دينمخش

رود و الرنس را در قاهره به تصوير  شود و سپس به گذشته مي الرنس شروع مي
هايي است كه در آثار  بينيم همان صحنه و كوير مي  يابانهايي كه از ب صحنه. كشد مي

پاكي . دخور كردند، به چشم مي نقاشي بسياري از هنرمندان اروپايي كه به شرق سفر مي
يان شهرنشين كه از جامعة صنعتي و هواي آلوده و تاريك ئو خلوص كوير براي اروپا

  . گزوتيك به همراه داشتا اي يئرمانتيك و زيبا يرفتند، آرامش لندن به شرق مي
همراه راهنماي بدويِ خود به اتراقگاه شاهزاده  كه الرنس به زماني ،در ابتداي فيلم

دنياي كوچك و ايستاي  ،وطنان چاقش فرق دارد گويد كه او با هم رود، مي فيصل مي
 از همان. هاي آن لذت ببرد تواند به دل كوير برود و از زيبايي آنها را دوست ندارد، مي

. دهد موريت سياسي ترجيح ميأهاي كوير را به م رسد الرنس زيبايي ابتدا به نظر مي
اش  و از حرفة نظامياست شعر و فلسفه خوانده  ؛الرنس شخصيتي رمانتيك دارد

اين آرامش در همان ابتداي  .آيد و كوير برايش منبع الهام و آرامش است خوشش نمي
اش مورد حملة  كه شاهزاده فيصل و قبيله نياما زما ،شود فيلم به تصوير كشيده مي
شود و حضور ويرانگر  ي زدوده ميئم بينندة اروپاگيرند، توه هواپيماي جنگي قرار مي

دست و سوار بر اسب  شاهزاده فيصل كه شمشير به. بيند ي مدرن را در كوير ميفنّاور
شان را در  زندگيها از محيط  دهد، بيگانگيِ بدوي زير تيرباران هواپيماها جوالن مي

ترتيب، شرق مسحوركننده، كويرِ دوردست  بدين. گذارد برابر چشم بيننده به نمايش مي
كويرِ وسيع و آرام، جاي خود را  2نماهاي دورآيند و  م از آب در ميو پر از آرامش، توه

از چهرة  3نماي نزديكدهد و از آن پس تصاوير به  كشتار و نابودي مي نماهاي دورِبه 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 James Dean 
2 Long shot 
3 Close up 
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چهرة  نماي نزديك .يابد اش تقليل مي انگليسي هزاده فيصل و الرنس و فرماندشاه
فرديِ اشخاص و   گيريِ هويت بيننده بايد شكل چراكه ؛ها حائز اهميت است شخصيت

  . ويژه الرنس را شاهد باشد به
دهد و او را  پس از آنكه الرنس قاسم را از مردن زير آفتاب كوير نجات مي

دهد  و يك دست لباس سپيد عربي به او مي سوزاند ميلي يونيفرم او را گرداند، ع بازمي
نام او را معرفه  ،به ابتداي نام الرنس »ال«با اضافه كردن علي . خواند مي الالرنسو او را 

واكنش الرنس در اين . بندد داند و با او پيوند برادري مي سازد و الرنس را از خود مي مي
گيرد و  قرار نمي پيوند برادريثير اين أرنس چندان تحت تال. مقطع حائز اهميت است

كه از  رود و زماني ها مي پشت تپهبه هاي جديد خود، سوار بر شتر،  محو تماشاي لباس
چرخد، يكي دو  اي دورِ خود مي شود با سرخوشيِ كودكانه چشم علي و ديگران محو مي

در برابر مخاطبي نامرئي  كشد و چند بار بار در برابر دشمن فرضي خنجرش را مي
چيكار داري «: پرسد پندارد، صدايي مي كه الرنس خود را تنها مي زماني. كند تعظيم مي

دهد كه سوار بر اسب است  و سپس دوربين چهرة عدي را نشان مي »!كني انگليسي؟ مي
ي با عد. كند ايفا مي 1نقش عدي را آنتوني كويين. كند و از باال الرنس را نظاره مي

الرنس خود را نامرئي . گرِ حركات نمايشيِ الرنس بوده است ناباوري و تعجب نظاره
با زاوية ديد ــ  كند كه الرنس را غافلگير مي زمانيــ زاوية ديد عدي  اما ،داند مي

برداري و  ست كه دوربين فيلما اليؤال عدي سؤبينندگانِ فيلم يكي است و انگار س
كه  كند مياين زاوية ديد به اين نكته اشاره . ندكن الرنس مي بينندگانِ فيلم از

هاي الرنس نه تنها براي بينندگان و فرماندهانش، كه براي اعراب بدوي هم  ضعف نقطه
  . پندارد تحت كنترل ندارد گونه كه خود مي گاه شرايط را آن مرئي است و او هيچ

نام بودنِ  بي. ف داستان دانستتوان نقطة عط ها را مي گير افتادن الرنس توسط ترك
است،  آقاكه در تركي به معناي  بِياو فقط با عنوان  .ترك حائز اهميت است هفرماند

نويس و كارگردان، اين رسد كه از ديدگاه غربيِ فيلمنامه چنين به نظر مي. شودناميده مي
شود  رائه ميها ا تصويري كه در اين فيلم از ترك. ندارد فرد شخصيت و هويت انساني

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Anthony Quinn 
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شده از سربازان ترك شكايت كرد  چنان منفي است كه دولت تركيه رسماً از تصوير ارائه
: هاي حيواني شخصيت اوستن جنبهظاهر فيزيكي و رفتار او هم بيشتر مبي). 258 1رو(

سپس همانند حيواني  .شودهاي براقش ديده مياز چكمه نماي نزديكتصوير او با يك 
هنگامي كه . دهدرو شده است، الرنس را مورد معاينه قرار ميطعمه روبه خونخوار كه با

ش وارسي ياه هاي الرنس را بين دستآورد ماهيچه او دستكش راست خود را درمي
شوند كه بايد در  بيننده و الرنس متوجه مي ،»!عجب پوست روشني«: گويد كند و ميمي

  .ميزي باشند آ هاي فاجعه انتظار خشونت
گذشتة غربي را كه چندي پيش با نة بعدي نماي قهرمان فرهيخته و ازخوددر صح

شود كه قرباني شكنجه و احتماالً  در حالي ديده مي ،پنداشت اطمينان خود را نامرئي مي
ي و چشمان ترسانِ الرنس شاهد لبان مرطوب بِ. است تجاوزِ سربازهاي ترك شده

نس كه پس از واكنش و مقاومت او صحنة شكنجة الر. هاست رحمي ترك ديگري بر بي
ولي كارگردان هنرمندانه  ،شودافتد به طور مستقيم نمايش داده نميدر برابر بِي اتفاق مي

شود بار عاطفي صحنه را با در تضاد قرار دادن پوزخند سربازان ترك و چهرة موفق مي
 نده شدهصورت دمر خوابا كت افقي بهمزده و دردمند الرنس كه بر روي ني وحشت

عمر (بالفاصله پس از شكنجة الرنس، قهرمان عرب، علي . است، به بيننده انتقال دهد
شود كه پشت يك ستون مخفي شده است و به آنچه در جريان است  ديده مي) شريف

است كه شفقت  تصوير برداري شده 2نزديك نماي نيمهواكنش او با يك . دهدگوش مي
  .گذاردبه نمايش مي او از شكنجة الرنسرا و ناراحتي 

كرد، پس از  جبر و قضا و قدر را رد مي ،با عصبانيت ،الرنس كه پيش از فتح عقبه
گويد كه پوست سفيد او مانع رسيدن  شود به علي مي ها شكنجه مي آنكه به دست ترك
گويد كه تحقق يافتن يا نيافتنشان  شود و از آرزوها و اميالي سخن مي او به اهدافشان مي

اين تغييرِ چشمگير در شخصيت . است عواملي است كه از كنترلِ انسان خارج در گروِ
كه الرنس به قاهره  پس از فتح عقبه، زماني. الرنس پيش از اين نيز رخ داده بود

كند كه دو عرب را  اعتراف مي ،اش را به فرماندهان برساند گردد تا خبر پيروزي بازمي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Laurence Raw  
2 medium close shot 
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موريت أبه همين دليل ديگر براي ادامة اين م كشته و از كشتن آنها لذت برده است و
داند كه  ضعف الرنس آگاه است و مي بي كه از نقطه در هر دو مورد الن. شايستگي ندارد

تواند او را به بازي  هاي بزرگ و البته غير عملي به او، مي ييد الرنس و دادنِ وعدهأبا ت
 دارد كه از انجام آنها سر وامي هايي موريتأآساني الرنس را به انجام م بازگرداند، به

كند و بيننده با  اندازد و مرتب مي الرنس چفية عربيِ خود را دور گردنش مي. زد بازمي
خواهد به بالماسكه  شود الرنس قانع شده است و مي ديدنِ اين حركت متوجه مي

سربازهاي روزگار  /هاي او با قهرمان شخصيت متغير الرنس از ديگر تفاوت. بازگردد
فرصت ترديد نداشتند و اصوالً تغيير آرا و  مهاي قرن نوزده قهرمان. ملكه ويكتورياست

ها و آثار  بنابرين آنچه در رسانه ؛نبود هاي مضطرب جالب تصميمشان براي انگليسي
اش  شد بيشتر به كنشِ قهرماني و نتيجة عمل او و پيروزي روايت مي هوالكادبي از 

در پايان فيلم، الرنس با  .هاي ذهنيِ او شخصيت و درگيريتا روند رشد  كرد مياشاره 
رود و با ديدن شرايط نابسامان  همان لباس عربي به يك بيمارستان محلي در دمشق مي

هاي هيستريك  هاي جنگ و خشك بودن شيرهاي آب دچار خنده بيماران و زخمي
ورد و به زمين خ سيليِ محكمي مي شود و از يك افسر انگليسي كه او را نشناخته مي
اين افسر همان كسي است كه در آغاز فيلم با خبرنگاري كه الرنس را نقد . افتد مي
آنكه بداند خود روزگاري سيليِ محكمي به الرنس زده، از او  شود و بي كند درگير مي مي

در صحنة آخر فيلم، الرنس را با يونيفرم نظاميِ انگليسي، . كند با شور و هيجان دفاع مي
يك  الرنس را هيچ. شود بينيم كه از كنار اعرابِ سوار بر شتر رد مي بر ماشيني ميسوار 

ال ؤاين س »رويد؟ قربان به خانه مي«پرسد  راننده از الرنس مي. شناسند از اعراب نمي
كه  كند اشاره ميهويت  سكوت الرنس به تعريف خانه و مليت و. ماند پاسخ مي بي

  . است آن را گم كرده انموريت در عربستأالرنس پس از م
  
  پايان سخن. 4

و به پيروزي و سرفرازي انگلستان ختم  ها آغاز شعر رواييِ تنيسن با وصف سختي
فيلم . رسيد قدرت و برتريِ مليت و هويت انگليسي به اثبات مي آن،شد و در پايانِ  مي
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تيِ چرخد و تعاريف ناسيوناليس هويت فرديِ الرنس مي حول محور الرنس عربستان
شود و مفهوم پيروزي و مقصد و هدف به  هويت و مليت در پايان دچار تزلزل مي

وري بريتانيا تكه امپرا در قرن نوزدهم و زماني. شوند مفاهيمي گنگ و نامعلوم تبديل مي
اما در فيلم  ،خوريم هاي دوتايي بين خودي و ديگري برمي در اوج قدرت بود، به تقابل

مرز ميان سياه و سپيد از  شد،وري ساخته تگار انحاللِ امپراكه در روز الرنس عربستان
لة هويت و مليت ئآيد كه در آن به مس وجود مي رود و فضايي خاكستري به ميان مي

قهرمان در اين / شده از سرباز هئتصاوير ارا ،به عبارت ديگر. توان پاسخ قاطعي داد نمي
 ،مطلق نامور بسته توسط بهمن و زر بايتصاو شده از با تعاريف طرح ،تاريخي ةدو بره
اي  در قرن نوزده تصويري بسته و كليشه هوالكتصوير  بندي، طبق اين دستهبر. ندا منطبق
 . نوس استأآنكه تصوير الرنس تصويري باز و نام حال ،است
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  نام و ماهيت مطالعات مترجم
  الندنعضو هيئت علمي دانشگاه هلسينكي، ف ،ندرو چِسترماناَ

  
  :مترجمان

  اسماعيل حداديان مقدم
  بشير باقي

  
  
  

  1مترجم ةمقدم
توجه به رويكردهاي  2،لفوال ور كتابي از ميخائبه بعد و با انتشا 2005از سال 

قان ترجمه ابعاد در اين مدت، محق. بيشتر شده است شناختي در تحقيقات ترجمه جامعه
توان به اين موضوعات اشاره  آنها مي ةاند كه از جمل را بررسي كردهمختلفي از ترجمه 

اه خود در جوامع، نقش مترجمان در پيشرفت جوامع، برداشت مترجمان از جايگ: كرد
هايي نيز  در اين مدت همايش. اي مترجمان گيري سير حرفه در شكل 3نقش خصلت

به نيز معتبر مطالعات ترجمه  ةو چند فصلناماست اين موضوعات برگزار شده  ةدربار

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  نويسندة مسئول(دانشگاه لوون، بلژيك محقق ارشد(  
 ehaddadiyan@yahoo.com :نگار پيام  
  دانشگاه پيام نور، واحد چنارانعضو هيئت علمي 

 Jamesنام  همچنين. استفاده شده است اريمعمعادل از norm  در برابر هنجارمعادل  يجا به ترجمه نيدر ا 1

Holmes  يجا ، و بهبه كار رفته هولمزو نه  هومز مزيجصورت  به Holmes’ map of translation studies  از
  .استفاده شده است »هومز ةمطالعات ترجم) و نه نقشه(طرح «

2 Michaela Wolf 
3 habitus 
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ير  يدر بسياري از اين تحقيقات به آثار پ 1.اند اين باره پرداخته هايي در نامه انتشار ويژه
 مفاهيمي مانند سرمايهبه خصوص  به و ،)2002-1930(شناس فرانسوي  جامعه 2،بورديو

، حاضر ةدر مقال). 1390م اديان مقدحد. ك.ر(حوزه و خصلت، استناد شده است  و
خبر از گرايش جديدي  اً، يكي از محققان بنام مطالعات ترجمه، رسم3اندرو چسترمان

چسترمان با نقد طرحِ . گويد مي رجممت شيگرادهد كه به آن  در مطالعات ترجمه مي
 تحقيقي را با توجه به گرايش جديد نشانهاي  كالسيك هومز از مطالعات ترجمه، زمينه

  .دهد مي
به دليل اهميت اين مقاله، و همچنين ازآنجاكه تحقيقات متمركز بر مترجم در ايران 

ب منتشرشده در ندرت صورت گرفته است و نويسندگان بسياري از مقاالت و يا مطال به
 ةجديدي دربار ةندرت نكت اند، به ثير شخصيت نمادين مترجمان بودهأاين زمينه تحت ت

گرفتيم كه اين مقاله ، تصميم است هاي ما اضافه شده ترجمه و مترجمان ايراني به دانسته
با توجه به راهكارهاي نشان  ،قان ايرانياميد است محق. را به فارسي ترجمه كنيم

االتي مشخص، به ؤهاي تحقيقي مناسب و با س ر اين مقاله، و با اتخاذ روششده د داده
البته مناسب آن است كه اين تحقيقات در پي پاسخ . انجام تحقيق در اين زمينه بپردازند

برخي از اين مشكالت . اند به مشكالتي باشد كه ترجمه و مترجمان ايراني با آنها مواجه
مترجمان  اغلب نادرست راي صنفي مترجمان، تصوه ند از عدم وجود انجمنا عبارت

مترجمان ايراني با نويسندگان، مترجمان و  اندك ايراني از جايگاه خود در ايران، تعامل
جامعه از مترجمان ايراني  ي روشن از ديدگاهريتصونبود هاي ترجمه در جهان،  سازمان

لّف، ؤان به پيمان حق ماي مترجمان در صورت الحاق اير حرفه ة، آيند)كتبي و شفاهي(
 ةاجازكسب اين مقاله با ترجمة  .هاي پنهان نشر در ايران و نقش مترجمان در شبكه

   4.نويسنده و ناشر آن صورت  گرفته استاز شخصي 
  م .ح. ا  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Translation ةفصلنام 2 ة، و شمار2005در سال  The Translator ةفصلنام 25 ةاز جمله نگاه كنيد به شمار 1

Studies  ةنشري دو، سال هفتم ة، و شمار2008در سال Translation and Interpreting Studies  2012در سال. 
2 Pierre Bourdieu 
3 Andrew Chesterman  
4 Chesterman, Andrew. “The name and nature of translator studies”. Hermes: Journal of Language and 

Communication Studies. No. 42: 13-22, 2009. 
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  مطالعات مترجم؟
را با بيان اين نكته ) 1972اوليه  ة، نسخ1998(كالسيك خود  ةجيمز هومز مقال

يكي از اين دو اتفاق  ،كندناشناسي را كشف مي ةحوز تي علمكند كه وق شروع مي
بخشي رسمي از آن  گشته،هاي موجود اضافه  حوزه يا سؤاالت جديدي به: افتد مي

اي جديد  گيري تحقيقات جديد يا رشته يا سؤاالت جديد به شكل ،شود ها ميحوزه
اكنون به آن مطالعات  جديد كه ةرشتكه  ه بودهومز در آن مقاله نوشت. شودمنجر مي

حال فضايي را نيز براي بحث  او درعين. گوييم، نشان از حالت دوم داردترجمه مي
اينك بعد از حدود يك نسل، به نظر . جديد فراهم كرد ةهاي ممكن اين رشت نام ةدربار
مطالعات ترجمه شاهد ظهور  ةرشت دارداحتمال : رسد كه شاهد حالت اول هستيممي

  .بناميم 1مترجم مطالعاتكنم آن را جديدي باشد كه پيشنهاد مي ةزيرمجموع
 ةبه مطالعه دربار: به دست بدهيم مترجم مطالعاتاجازه دهيد تعريفي ساده از 

بيشتر تحقيقات موجود . گوييم مي مترجم مطالعاتمترجمان، چه كتبي و چه شفاهي، 
ها، مترجماني وجود رجمهدهند كه در وراي اين تهاي انساني نشان ميترجمه ةدربار
ولي در تحقيقات ترجمه،  ،به عبارت ديگر، افرادي در وراي متون هستند. دارند

هايي  مثال. اند مترجمان، موضوع اصلي تحقيقات و يا حتي بخشي از آن نبوده
  .است دست تحقيقات در اين مقاله آمده ازاين

 اي مجزا كنم واقعاً زيرشاخهياين موضوع كه آيا تحقيقاتي كه به آنها اشاره م ةدربار
شايد طرح من چيزي بيش از . يا فقط ديدگاهي عام، توافق نظري وجود نداردو  هستند

 ةبسا بايد از جنب ترجمه نباشد، اما چه ةتغيير جاري در محور تحقيقات در زمين
دهم از  اي ارائه ميدر ادامه خالصه. دكرشناختي هم به اين تغييرات توجه فراروش

دانم به  ميمختصري  البته آن را پاسخ دانم، و در حال ظهور مي ةه آن را زيرشاخآنچ
 .گويد هومز و طرحي كه او از آن در اينجا سخن مي ةلياو ةمقال

  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 TranslaTOR Studies 
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  ... بازگشت به طرح

چاپ شده، البته در اولين ) 10 1از جمله توري(اين طرح معروف در بسياري از آثار 
آنكه در توجه جالب نكتة . شكل بصري استفاقد طرح،  ، اين)1988(هومز  ةچاپ مقال

سياست ترجمه حذف شده، اما در  ة، شاخ)مانند توري(اين طرح هاي  برخي نسخه
در زير، طرح هومز با ذكر نام اين . وضوح ذكر شده است هومز نام اين شاخه به ةمقال

  . شاخه آمده است

  
 )1988بر اساس هومز (طرح هومز  .1 شكل

ظاهر  استقاللِ به) 9(توري . انداين طرح اظهار نظر كرده ةزيادي دربار محققان
فرايند و  و محصولهاي  از تحقيقات توصيفي به زيرشاخهرا بندي هومز آشكارِ طبقه

) 1998( 2پيم. را نقد كرده است نظريو  توصيفيبين مطالعات  ةو همچنين رابط ،كاركرد
البته هومز به تحقيقات تاريخي (اشاره كرده است به نبود تحقيقات تاريخي در اين طرح 

). صراحت به مترجمان اشاره نكرده است اش بهولي در مقاله ،ترجمه اشاره كرده
بايست به عوامل بافتي و منظورشناختي اين طرح مياست كه گفته ) 1991( 3رتمبِلَ

ا قديمي يا محدود ر يئجزهاي  بخش) 1991( 4بيهورنْ ـ اسنل .پرداختبيشتر مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Gideon Toury  
2 Anthony Pym 
3 José Lambert 
4 Mary Snell-Hornby 
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مطالعات ترجمه و  اي رشته ه و روابط بينكرده ئو طرحي ديگر ارااست دانسته 
 ،ضمن اشاره به چند اشكال) 341( 1ژيل .هاي مجاور را نشان داده است رشته

تحقيقات كاربردي احتمال دارد كند كه  مي خاطرنشان ،توصيفيخصوص در بخش  به
 ةم هومز دربارمسلّهاي  فرض رخي از پيشنيز ب) 2004(ن استرمچِ .توصيفي نيز باشند

البته هدف من در اين مقاله . پردازي و توصيف را به نقد كشيده است بين نظريه ةرابط
، در طرح هومز مترجم مطالعاتمفروض ما،  ةاز حوز ه اندازهاين است كه بررسي كنم چ

  .ه شده استئارا
دي و مطالعات نظري و يِ هومز بين مطالعات محض و كاربرهاي كلّ بنديتقسيم

) در برابر كلي(ي ئمطالعات جز ةلذا با بحث دربار ؛ما مربوط نيست ةتوصيفي به مقال
هاي خاص ترجمه مربوط است و نه ترجمه كنم كه بنا به باور هومز، به جنبهشروع مي

هومز مفهوم رسانه . اولين نوع اين مطالعات، مطالعات محدود به رسانه است. كل ةمثاب به
در  ،انساني ةشكّي نيست كه در مفهوم ترجم: ا به دو روش مختلف به كار برده استر

 ،گفتاري ةاما در مفهوم رسان ،انديشيد مترجم مطالعات ةتوان به زيرشاخ برابر ماشيني، مي
. را تلويحاً به هر دو رسانه مربوط دانست مترجم مطالعاتتوان  در برابر نوشتاري، مي
شناسي متن،  يعني مطالعات محدود به منطقه يا زبان، زبان(ي ئزانواع ديگر مطالعات ج

زيرا تمركز  ؛ندارند مترجم مطالعاتارتباط واضحي به ) نوع متن، زمان، مشكل ترجمه
تاريخ مترجمان كتبي و  ةشده دربار توانيم كارهاي انجامالبته مي. شان بر متن است اصلي

ي از مطالعات ئجز ــ اند ها بوده فرهنگ كه بسياري از آنها از پيشروانــ شفاهي را 
  .محدود به زمان بدانيم

مطالعات توصيفي  ةهومز تحقيقات مربوط به محصول، فرايند يا كاربرد را در شاخ
هاي  و نيز انواع گونه(ازآنجاكه محصوالت ترجمه، متون هستند . قرار داده است

جديد ما مربوط  ةخنخست به زيرشا ةهومز در وهل ، اين شاخه از طرح)شفاهي
دوم هستند و مترجمان اولويت نخست  ةمتون در رد مترجم مطالعاتزيرا در  ؛شود نمي

اين (اين اولويت به طرح سؤاالت تحقيقي كامالً متفاوتي منجر خواهد شد . را دارند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Daniel Gile 
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 ةي دربارتوجه مدار خواهد توانست نكات جالب بدان معنا نيست تحقيقات محصول
شان دهدوراي متون ن افراد(.  
 

  شناسي ترجمه جامعه
مربوط است و هومز آن را به  مترجم مطالعاتشك گرايش مربوط به فرايند، به  بي

از زمان هومز به اين سو، اين حوزه از . داندمطالعات ادراكيِ عملِ ترجمه مربوط مي
اي به فرايند البته هومز هيچ اشاره .است تحقيقات ترجمه بسيار گسترش يافته

در موضوع تحقيقات  ،اما به طور غيرمستقيم ،ترجمه نكرده است ةشناختي پديد جامعه
اشاره به آن مقصد،  ةشده در فرهنگ و جامع كاركردمدار، يعني همان پذيرش آثار ترجمه

 شناسي جامعهيزي را كه وي چ آنحوزة تحقيقاتيِ آينده شدنِ او حتي امكان . كرده است
در  شناسي جامعه گرايشتوجه به  با ،اين نظر او درواقع .ناميده، اعالم كرده است ترجمه

پيشنهاد ) 2006ن اچسترم(ديگري  ةدر مقال. مطالعات ترجمه، نظري پيشگويانه است
  : شناسي ترجمه را شامل سه محور اصلي بدانيمدادم كه جامعه

 المللي؛ محصوالتي در بازار بين ةمثاب ، بهترجمه ثارآشناسي جامعهــ 

 ؛مترجمانشناسي هجامع ــ

 .يعني فرايند ترجمه ،كردن ترجمهشناسي جامعهــ 

 ،هاي دوم و سوم بخش. ظاهر هومز فقط بخش اول را پيشگويي كرده است به
اين  مثالً(شوند  هاي اصلي مطالعات ترجمه محسوب مي وضوح از حوزه روزها به اين

 2لفوو /ليتر؛ باچ2000 1رونبهيلْ: ندا منابع به بررسي مترجمان كتبي و شفاهي پرداخته
2004؛ اين2004ْ 3ر؛ ديريك2007 5فوكاري /لفو؛ و2005 4ريقيل؛ دام2008 6ن؛ كاسكين /

 ؛ و)144/2002( 8تحقيقات علوم اجتماعيشناختي  جامعه ةمجل ةنام ؛ ويژه2008 7سنتْزِ
 .)مطالعات ترجمهجديد  ةفصلنام

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Johan Heilbron  
2 Norbert Bachleiter/ Michaela Wolf 
3 Ebru Diriker  
4 Moira Inghilleri  
5 Wolf/ Fukari 
6 Kaisa Koskinen  
7 Helle V. Dam / Karen K. Zethsen  
8 Actes de la recherché en sciences sociale 



 گزارش
    132 8، پياپي )1392پاييز و زمستان ( 4/2 ادبيات تطبيقي

 نام و ماهيت مطالعات مترجم
  

 

مترجمان در ) انواع مختلف(يگاه شامل موضوعاتي مثل جا مترجمان يشناس جامعه
هاي نقشي و خصلت مترجمان،  هاي مختلف، ميزان پرداخت، شرايط كاري، مدل فرهنگ
هاي مترجمان، حق مؤلّف و غيره هاي اعتبارسنجي، شبكه اي، نظامهاي حرفه سازمان
اثرگذاري اين عوامل  ةروابط قدرت و نحو و هاي جنسيتي گرايش ي چونمسائل. است

كه در همين زيرشاخه قرار  واردي هستندم ةهاي مترجم از جمل و ديدگاهبر كار 
. ترجمه است ةشناسي مترجمان همچنين شامل گفتمان عام دربار جامعه. گيرند مي
مترجم را  ةحرف ةتوان سراغ شواهدي را گرفت كه برداشت مردم دربار مثال مي عنوان به
آنها  در اي رفت كه ه سراغ آثار ادبيكه در مطبوعات آمده، نشان دهد و يا ب چنان آن

 /ستْرْك ؛2006 1ماير. ك.ر(هاي اصلي است  تشخصي مترجم كتبي يا شفاهي يكي از
ديدگاه  ةتوان تحقيق دربار شناسي مترجمان ميجامعه در زير عنوان). 2005 2لكايند

مه و ها، مقدوگو كارشان گنجاند كه اغلب در مقاالت، گفت ببا مترجمان را در
ايدئولوژي  ةگسترد ةهمچنين زمين. هاي آنها و غيره انعكاس يافته است يادداشت

توجه جالب نكتة . دهيممترجمان و اخالق ترجمه را نيز در ذيل همين عنوان قرار مي
و  3مترجمان داوطلب ةمطالع. كه اين زيرمجموعه جايي در طرح هومز ندارداين است 

ويژه فصل  به ،2006 5بيكر. ك.ر(گيرد قرار مي مجموعهنيز در همين زير 4دار عمل طرف
  ).2007 6؛ ماندي7فصل 

 7ن و بيكراچسترم ةمايلم در خالل اين بحث توجه شما را به موضوعي كه در مقال
 نظرِ به معناي تأثير مد ،را بنا به عادت اسكوپوس ةكلم. آمده، جلب كنم) چاپ زير(

به معناي  ،غايي هدفيعني  ،مشابه آن ةز كلمتوان ا همچنين مي. بريم ترجمه به كار مي
اينكه چرا افراد  ةهاي شخصي مترجمان استفاده كرد تا بتوان به كمك آن دربار انگيزه
. دكرمتني خاص تحقيق  ةبراي ترجم اناند و نيز داليل آن مترجمي را انتخاب كرده ةحرف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Carol Maier  
2 Ingrid Kurz/ Klaus Kaindl  
3 voluntary 
4 activist 
5 Mona Baker  
6 Jeremy Munday  
7 Chesterman, Andrew/ Baker, Mona. forthcoming: “Ethics of renarration”. An interview with Mona 

Baker. In Cultus 1. 
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 جالب بسيارهاي هبسا انگيز دار عمل، چه مترجمان داوطلب، از جمله مترجمان طرف
مترجمان كتبي و شفاهي  ةانگيز ةشناختي دربارتحقيقات جامعه. ي داشته باشندتوجه

هاي مترجمان و اهداف شخصي و اخالقي  تر ديدگاهنتايج ارزشمندي را براي فهم عميق
  . شده در بر دارد و چگونگي بازتاب آنها در نحوه و نوع آثار ترجمه

شناختي  ند روي داد، ابعاد ديگري از تحقيقات جامعهدر فنال اتفاقي كه اخيراً
هاي فنالند آمده بود كه  در آگهي استخدامي يكي از روزنامه. مترجمان را آشكار ساخت

انجمن ! نظافتچي است /مترجم شفاهي /دهنده به دنبال مترجمي روسي زبان آگهي
چاپ اين آگهي اعالم كار شد و نارضايتي عميق خود را از  هب فنالند فوراً دست ةترجم
جايگاه مترجمان  ةدرباررا هاي مردم  اي از ديدگاه كنندههاي نگراناين اتفاق جنبه. كرد

، و استثمار )اين آگهي احتماالً متوجه مهاجران بود(ها  زبان كتبي و شفاهي و روسي
. اين آگهي همچنين موضوع اخالقِ كارفرمايان را مطرح ساخت. تجاري روشن كرد

ت ها تا چه حد عمومي توان به آن انديشيد اين است كه اين دست آگهي ه ميالي كؤس
 دارند؟

: مراحل رخداد ترجمه مربوط است ةبه مطالع كردن ترجمه نديفرا يشناس جامعهاما 
ت و فرايند بازنويسي، همكاري در كار، روندهاي كنترل كيفي عمل ترجمه و روند

ط با ديگر كارگزاران از جمله مشتريان و هاي متعدد، رواب نويسيگروهي، پيش ةترجم
خصوص  به ،يكي از مفاهيم اصلي، معيارهاي ترجمه است كه در تحقيقات ترجمه. غيره

براي اطالع و منابع (ه زيادي را به خود جلب كرده است توج) 1995(در آثار توري 
 ).2006ن او چسترم 2001 1موسوپ. ك.بيشتر ر

يابيم كه  ميرا  ح هومز برويم، سه زيرمجموعهحال اگر به سراغ بخش كاربردي طر
كه چنان واضح است كه نيازي به  ،يكي تربيت مترجم. مربوط هستند مترجم مطالعاتبه 

هاي مطالعات مترجم  شك از زمينه كه بي ،دومي سياست ترجمه. توضيح بيشتر ندارد
  :گويد در اين باره مي) 182(است و هومز 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Brian Mossop  
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 مترجمان، نقش و گاهيجا فيتعر در يقيدق يهاهيتوص هك است نيمحقق ترجمه ا ةفيوظ
 ديبا يچه آثار نكهياز جمله ا يموضوعات. ه دهدئده در جامعه اراش ترجمه آثار و كردن ترجمه
 مترجم ياجتماع و ياقتصاد گاهيخاص ترجمه شود، جا ي، فرهنگياجتماع يها تيدر موقع
 يخارج يها زبان آموختن و سيتدر در ينقش چه ترجمه[...]  اي باشد، ديبا كجا و كجاست

  .باشد داشته ديبا

دهد كه لحن كالم در آن تا  با مروري بر نقل قول باال اين احساس به آدم دست مي
هاي خاص  سازمان ةهاي ترجم توانيم سياستاز اين كه بگذريم، مي. حدي امري است

حتي به آنها توصيه را بدون اينكه ) شركت يا شهرداري خاصيك اروپا،  ةمثل اتحادي(
مثالً آيا بايد  :دشكمي را پيشها سؤاالتي  اين سياست. كنيم، توصيف و تشريح كنيم

كارِ  ؛اي شده را سخنگوي بومي زبان مقصد انجام دهد يا مترجمي حرفهسفارش ةترجم
بايد انجام دهد يا مترجم آزاد؛ تمهيدات در اختيار مترجمان  1خاصي را مترجم شركتي

اي در دسترس هاست؛ انواع خدمات مشاوره م بروز اختالف با مشتريان كدامبه هنگا
اين موضوعات تحقيقي در بخش توصيفيِ طرح هومز قرار . هاست مترجم كدام

شناسي  ظاهراً هومز نيز به بعضي از موضوعاتي كه آنها را در ذيل جامعه. گيرند مي
 ةليويژه معيارهاي او معيارها، به مثالً مفهوم ؛مترجمان مطرح كرديم، اشاره كرده است

 .از مفاهيم اصلي اوست ــ كه مشخصاً به سياست ترجمه مربوط است ــ توري

ابزارهاي كمكي  ةكاربردي در طرح هومز، مطالع ةسومين زيرمجموعه از شاخ
اگر از اين ديد كه مترجمان چگونه از اين ابزارها و منابع مختلف استفاده . ترجمه است

است، كه درواقع  مترجم مطالعاتشك بخشي از  بنگريم، اين نوع تحقيق بي كنند،مي
اين ابزارها،  ةموضوع توسع. شودشرايط كاري مترجمان محسوب مي ةبخشي از مطالع

آخرين . نيست مترجم مطالعات ةاي ترجمه، در حوزهاي حافظه جمله بهبود نظام از
 .گيرد قرار نمي مترجم مطالعات ةظاهر در حوز يعني نقد ترجمه، به ،هومز ةزيرشاخ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ايم، به معني مترجمي كه طرف قرارداد  آورده in-house translator را در برابر معادل انگليسي يشركت مترجم 1

 آزاد مترجمتوان در برابر  مترجم شركتي را مي. كند دارالترجمه است و حقوق ثابتي دريافت مي شركت و يا
  .دانست
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  سوي مدل كارگزاره ب
گيريم چيست؟ اول اينكه ديدگاه هومز از مطالعات  اي كه از اين بررسي مي نتيجه

كنند توجهي  ترجمه بيش از حد معطوف به متن است و به افرادي كه متون را توليد مي
آن، جاي  ةتحقيق دربار ادبي و مةخاص او به ترج ةالبته با توجه به عالق ؛كند نمي
هاي مختلف  را در بخش مترجم مطالعاتهاي آشكار و پنهاني از نشانه. نيست يتعجب

در سطوح مختلفي با طرح هومز  همچنين. يافتيم ،صورت پراكنده و نامنظم هطرح، البته ب
 تحقيق ةدامن ةويژه دربار در طرح هومز يافتيم، بهرا نيز هايي  نقص. داريم نقاط مشترك

ندرت  هبكه درواقع بايد گفت . شناسي ترجمه، تاريخ ترجمه و اخالق ترجمهدر جامعه
با توجه به طرح هومز .  دخور به چشم مي 1972نشاني از اين موضوعات تحقيقي در 

ديگري  ةپس بايد به دنبال چار ؛ارائه داد مترجم مطالعاتتوان تصويرِ منسجمي از نمي
 .بود) رهو غي 2006ن ااز جمله چسترم(

 ادراكي و و فرهنگي و اصلي متني ةفرض كنيد مطالعات ترجمه شامل چهار شاخ
پردازد و با توجه به متني به تمام موضوعات متني مي ةشاخ. شناختي است جامعه

ديگر به آن ربط  ةولي سه شاخ. گيردقرار مي مترجم مطالعات ةتعريف، خارج از حوز
 ةشاخ. دهندارائه مي مترجم مطالعات ةراي تجسم حوزكنند و درواقع راهي را ب پيدا مي

پردازد و نقش و تأثير  ها و تاريخ مي ا، اخالق، ايدئولوژي، سنّته فرهنگي به ارزش
بررسي  ،در مقام كارگزاران پيشرفت فرهنگي ،مترجمان كتبي و شفاهي را در طول تاريخ

هاي  أثير احساسات، ديدگاهگيري، تادراكي به فرايندهاي ذهني، تصميم ةشاخ. كندمي
شناختي  جامعه ةشاخ. مربوط است نظاير اينمترجمان نسبت به معيارها، شخصيت و 

ها يا نهادها،  به بررسي رفتاهاي بارز مترجمان كتبي و شفاهي در مقام افراد يا گروه
ا هاي ديگر و ب آنها با گروه شان، روابطكاري شان، جايگاه و فرايندهاي اجتماعيشبكه

هر سه شاخه شامل مطالعات نظري و توصيفي، و . پردازدهاي مربوط و غيره مي اوريفنّ
  .نيز مطالعات محض و كاربردي است
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  طرحِ مطالعات مترجم. 2 شكل

  
، اهداف )1972 از جمله پوپر( 1پوپر شناختي كارلبا توجه به سه جهانِ هستي

گيرد، كه همانا جهانِ محتوايِ بيشتر در جهان سوم قرار مي ،فرهنگي ةتحقيق در شاخ
در  ،هدف تحقيق در بخشِ ادراكي. عيني افكار است كه در اختيار فرد خاصي هم نيست

هدف تحقيق در بخشِ . حاالت ذهني ةيعني همان حوز ؛گيردقرار مي مجهان دو
مانند (هاي فيزيكي و ديدني  يعني جهان پديده ،شناختي تا حدودي در جهان اول جامعه

 ،)هاي شخصي و ديدگاه ها ايدئولوژي(و تا حدودي در جهان دوم  ،)ارها، عملكردهارفت
بنابراين بخش . گيرد قرار مي )جايگاه، تصور عام( مو تا حدي نيز در جهان سو

 شود بيني مي پيشپس . ترين بخش استشناختي، پيچيدهازنظر هستي ،شناختي جامعه
  .بيشترين انشعاب در اين شاخه رخ دهد

تي خود را از هدف هاي سنّ دارد تا مدلشناختي همچنين ما را واميگاه جامعهديد
م كه مطالعات ا هيادآور شد) 2000ن اچسترم( اي ديگر در مقاله. تحقيق اصالح كنيم

اول، مدلِ تطبيقي است كه بر اساس تطبيق . سود برده است يلترجمه نوعاً از سه مدل ك
دوم، مدلِ . كند عمل مي ،نشده شده و ترجمه ترجمه دو متن، متن مبدأ و مقصد يا متن

كند، چه در سطح در طول زمان بررسي ميرا فرايندي است كه مراحل فرايند ترجمه 
سوم، مدل . سطح ديدنيِ رفتار مترجم و شرايط كاري او و چه درگيري  تصميم ادراكيِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Karl R. Popper  
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ن مقاله معرفي شد، ليكن نگاهي به آثاري كه در اي .ست كه انواع مختلفي دارداعلّي 
كنند كه در آن ديگري نيز استفاده مي يلدهد كه برخي از محققان از مدل كنشان مي
اين محققان . كنند بررسي مي ،ها را نه از ديد متون و نه از ديد فرايند ترجمهترجمه

 مدلِشايد بتوان اين مدل را . كنند درعوض به مترجمان و ديگر كارگزاران توجه مي
 .ناميد كارگزار

 مترجم مطالعاتتوانيم به تعريف نخستين خود از شده، مي هئبا توجه به طرح ارا ،اكنون
شامل آن تحقيقاتي است  مترجم مطالعات: دهيمبتر به دست  گرديم و تعريفي گستردهازب

ها و  اول به بررسي كارگزارانِ دخيل در ترجمه، بررسي فعاليت ةوضوح و در درج كه به
 اي، و تاريخ و تأثيرتعامل آنها با محيط اجتماعي و حرفه ة، نحوني آناها يا ديدگاه
  .پردازدمي انكارهاي آن
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  ژاپن انجمن ادبيات تطبيقي

  ناهيد حجازي
  
  

  
تجاري و سياسي با  و به دليل تعامالت فرهنگي ،ادبيات ژاپن تا پيش از قرن نوزدهم

تا پيش از چين . بسيار متأثر بوده است ،بخصوص چين ،از اين دو كشور ،چين و هند
فرهنگ و ادبيات خود به ژاپن و كره بود، اما در دوران مدرن  ةدهند دوران مدرن انتقال

آور مدرنيسم شد و چين و كره از طريق ژاپن با ادبيات  ارتباط تغيير كرد و ژاپن پياماين 
و جنگ جهاني دوم ژاپن را با شرايط اجتماعي . )494 1هيرو يوشي(غرب آشنا شدند 

تمايلي در اين دوران به ارتباط با كشورهاي اروپايي ژاپن . سياسي خاصي مواجه كرد
اين سياست ژاپن . داشت خود را در انزوا نگه مي ،نگشنداشت و با تكيه بر برتري فره

پنج سال ) 1960-1889( 2سوروتْسوجي تواتْ. بعد از جنگ بسيار مورد انتقاد قرار گرفت
به چاپ رساند و گفت  3انزواي مليكتابي به نام  1950پس از اتمام جنگ در سال 

وب كرده و تاريخ ژاپن ها را سرك سياست ژاپن از قرن هفدهم تا نوزدهم خالقيت ژاپني
از اين زمان به بعد محققان  .هاي وي بسيار مؤثر افتاد گفته). 504( را به قهقرا برده است

ژاپني با ديدگاه جديدي به امور اجتماعي و فرهنگي توجه كردند و خواهان ارتباط با 
  .جهان خارج شدند

 157با و  4زوبه رياست ناكاجيما كن ،انجمن ادبيات تطبيقي ژاپن 1948در سال 
المللي در  هدف اين انجمن ارتقاي تحقيقات محلي و بين. در توكيو تأسيس شد ،عضو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عضو هيئت علمي فرهنگستان زبان و ادب فارسي  
  n.hejazi2010@yahoo.com: نگار پيام  

1 Osawa Yoshihiro 
2 Watsuyi Tetsuro 
3 National Seclusion 
4 Nakajima Kenzo 
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 هاي فعاليتبراي تحقق اين هدف تا كنون نيز فرهنگ و ادبيات تطبيقي در ژاپن بود و 
  :كرده استرا دنبال  ذيل

المللي،  هاي محلي و بين سخنراني و هاي تحقيقاتي ها، نشست برگزاري همايش
فراهم كردن المللي ادبيات تطبيقي،  همكاري با انجمن بين ،انتشار مجله و خبرنامه

اعضا و نمايندگان  ةو توصي المللي، هدايت وآمد محققان محلي و بين رفتمقدمات 
  .ق ساختن هدف انجمنانجمن به انجام كارهاي مرتبط براي محقَّ

انجمن به چاپ  ةن مجلاولي 1958انجمن و در سال  ةاولين خبرنام 1955در سال 
در نيز  56 ةو شماراست  ز آن به زبان ژاپني به چاپ رسيدهشماره ا 55كنون  رسيد و تا

عناوين اين مقاالت به انگليسي ترجمه شده و در . به چاپ خواهد رسيد 2014 سمار
كه در ) 55شمارة (آخرين شمارة مجله . وبگاه انجمن ادبيات تطبيقي ژاپن موجود است

: ها در لندن خارجي«. 1: به چاپ رسيده، شامل هفت مقاله بدين شرح است 2013سال 
توسط » وخو خلق«كاربرد واژة «. 2 1، به قلم هيگايا ميهوكو؛»كي، كاراليل و شارپ سوسه

چيان دائوسوم «. 3؛ )1914( 2، به قلم ساتو هيكاري»لحن اصلي بليك: يوشي ياناگي مونه
فوتاباتي شيمي «. 4 3، به قلم وو ويفنگ؛»سيك ژاپنيو ترجمة چيني وي از ادبيات كال

، »آموختة مسائل مربوط به روسيه و ارتباطش با اوبا كاكو عنوان دانش به) 1864-1909(
، به قلم »لَفكاديو هرن و فرانسيس گالتون«. 5؛ )1992-1872( 4به قلم ماتسوئدا كانا

احياي سوژه در آثار پل : تآنچه از كافكا به ارث رسيده اس«. 6 5وارا مامي؛ فوجي
دربارة ذكر آثار موسيقايي در : درآمد بازگشت پيش«. 7 6ياما كانئا؛ ، به قلم اوچي»اوستر

  ). www.ICLA.org( 7، به قلم شينزو هاياشي»مديترانة غروب از ناگايي كافو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Higaya Mihoko, “Forigners in London: Soseki, Carlyle and Sharp” 
2 Sato Hikari, “The use of the Word ‘Temperament’ by Yanagai Muneyoshi: The Basal Tone of William 

Blake” (1914) 
3 WU Weifeng, “Qian Daosum and his Chinese Translation of Japanese Classical Literature” 
4 Matsueda Kana, “Futabatei Shimei (1864-1909) as a student of Russian affairs and his relationship with 

Oba Kako” (1872-1992?) 
5 Fujiwara Mami, “Lafcadio Hearn and Francis Galton” 
6 Uchiyama Kanae, “A heritage received from Kafka: the resurrection of the subject in Paul Austerʼs 

works”  
7 Shinzo Hayashi, “Le prélude du retour: Sur la mention des oeuvres musicales dans la méditerranée 

du crépuscule de Nagai Kafu” 
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 3،توهوكو 2،كيوشو 1،هاي كانسايي ديگر به نام پنج نمايندگي ،توكيو مركزعالوه بر 
هر سال  1913تا  1948انجمن از سال  .هم مشغول فعاليت هستند 5و چوبو 4كايدوهو

 هاي ژاپن در اكثر دانشگاههمايش  75الاقل يك بار همايشي ملي داشته و تا كنون 
هاي ژاپن درس ادبيات تطبيقي  اين بدان معناست كه در اكثر دانشگاه. برگزار كرده است

 .كند هاي داخلي را برگزار مي ها، همايش دانشگاه وجود دارد و انجمن، در هماهنگي با
  . برگزار خواهد شد 6جو در دانشگاه سي 2014ژوئن  16-15همايش آتي در 

المللي ادبيات  براي نخستين بار در ژاپن سيزدهمين همايش انجمن بين 1991 سال در
و نقد ادبيات ، زنان و ادبيات، تاريخ ادبيات تطبيقي اروپا و آسيا« يتبا محور ،تطبيقي
توكيو،  در دانشگاه 1994كتاب مجموعه مقاالت اين همايش در سال  .برگزار شد» زمين مشرق

 به چاپ 10هيرو و اواساوا يوشي 9كاواموتو كوجي 8هاگا تورو، 7به سرويراستاري ارل ماينر،
آرزومندي،  هاي نمايشنامه .1: بخشي عبارت است از عناوين اين مجموعة شش. رسيد
قدرت روايت، نظرية . 3 12بينش در تاريخ، بينش ديگري؛. 2  11اي زيبايي؛ه بينش

ارتباط . 6 15هاي نو دربارة خالقيت؛ نگرش. 5 14ترجمه و مدرنيسم؛. 4 13ادبيات؛
  ).www.ICLA.org( 16هاي تطبيقي آسيايي با هم ادبيات
هاي مهم انجمن ادبيات تطبيقي ژاپن همكاري با انجمن ادبيات  فعاليتديگر از 

كره و چين . كنند طبيقي چين و كره است كه با هم تاريخ ادبي شرق آسيا را تدوين ميت
ن سه كشور را در ايتوان  لحاظ فرهنگي ميازدارند و  اي و ژاپن ارتباط فرهنگي قوي

به وجود آوردن نگرشي يكپارچه و  طرحهدف اين  ،در هر صورت. يك گروه قرار داد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Kansai 
2 Kyushu 
3 Tohoku 
4 Hokkaido 
5 Chubu 
6 Sei Jo University 
7 Earl Miner 
8 Haga Toru 
9 Kawamoto Koji 
10 Ohsawa Yoshihiro 
11 Dramas of desire, visions of beauty 
12 Vision in history, Vision of other 
13 Powers of narration, literary theory 
14 Translation and modernization 
15 New visions of creation 
16 Inter-Asian comparative literature 
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اين ضرورت  ةفسور چو درباروپر .است به ادبيات آسياي شرقينسبت منسجم 
  :گويد مي

اي را بر اساس ادبيات آسياي شرقي در برابر  الزم است تحليل درستي ارائه شود و نظريه
اگر محققان . وگو بين دو طرف فراهم شود هاي ادبيات غرب مطرح كرد تا امكان گفت نظريه

ط يك الگوي غربي را دنبال آسياي شرقي ادبيات را فقط از ديدگاه غربي تحليل كنند فق
بستر فرهنگي، اقتصادي و سياسي . تواند اهميت ديدگاه آنها را نشان دهد اند كه نمي كرده

نظريات غربي در همة موارد بر ادبيات  .ادبيات آسياي شرقي كامالً با ادبيات غرب تفاوت دارد
كشورهاي آسياي  محققان ،براي به كار بردن اين نظريات. آسياي شرقي قابل اطالق نيست

هاي غربي  با به كار بردن نظريه .وگو داشته باشند هم و با همكاران غربي گفت با شرقي بايد
وگو با  اما با گفت ،توان تصوير كاملي از فرهنگ و ادبيات شرق ترسيم كرد تنهايي نمي به

محققان . توانند روند ادبيات آسياي شرقي را نشان دهند و قابل درك سازند يكديگر بهتر مي
محتواي ادبي مشترك بين كشورهاي  ،تطبيقگر آسياي شرقي بايد بر اساس مدارك محكم ادبي

  .)490هيرو  يوشيبه نقل از (آسياي شرقي را توصيف كنند 
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  .حهصف38. 1332. نشربينا: تهران. ادبيات تطبيقي. بهنام، جمشيد

  
 

كه در  است ،نوشتة جمشيد بهنامادبيات تطبيقيمعرفي و نقد كتاب  حاضرنوشتار 
 1000 چاپخانة مسعودسعد تهران، در توسط انتشارات بينا و درشمسي،  1332سال 

  . ه استنسخه به چاپ رسيد
شناسانة  در پنج سطح به تبيين روشتا كوشد  نويسنده در چهارچوب اصلي كتاب مي

. 3ها؛  ها، افسانه مضامين، تيپ. 2انواع ادبي؛ . 1: بيات تطبيقي بپردازدهاي اد پژوهش
  . تأثيرات در ادبيات معاصر. 5منابع آثار ادبي؛ . 4افكار و احساسات؛ 

نوع خاصي را كه نويسنده برگزيده است  بهنام، محقق ادبيات تطبيقي بايدبه اعتقاد 
نوع ادبي تجديد نظر كرده و به آن مطالعه كند و مشخص سازد كه آيا نويسنده در اين 

اختصار  وي با اين رويكرد، در سطح نخست، به). 6(تازگي هم بخشيده است يا خير 
و  ها تيپو  مضامينسطح دوم شامل بررسي . كند را معرفي مي تئاترو  شعرو  نثرسه نوع 
، با هاي موجود بندي ست كه نويسنده در هر مورد، پس از معرفي و طرح دستهها افسانه

روش كار پژوهشگر ادبيات تطبيقي را در هريك از اين تا كوشد  ارائة شواهدي مي
به تغييراتي كه نويسندگان در مضمون اولية  مضامينوي در بحث از . ها نشان دهد زمينه

بر تشخيص دو نوع تيپ، يعني تيپ  ها تيپكنند و در بحث از  هنر خود ايجاد مي
هاي  اي، و نيز تغييراتي كه نويسندگان در تيپ نهعمومي بشري و تيپ خيالي و افسا

ها، بررسي سير  افسانههمچنين در بحث از . كند كنند، تأكيد مي شده ايجاد مي شناخته
هاي آن در طول تاريخ و نيز چگونگي نفوذ آن  تاريخي يك افسانه و اشكال و دگرگوني
 .ردگي مورد تأكيد قرار ميدر ميان ملل مختلف، از نكاتي است كه 

  :نويسد ، مي»افكار و احساسات«در سطح سوم، يعني  مؤلف
كنند، بلكه طرز فكر و احساس نيز نقش  ادبيات ملل تنها ازلحاظ مواد در يكديگر تأثير نمي

اين افكار و احساسات كه تحت تأثير نويسنگان خارجي بسط يافته و . مهمي در اين ميان دارد
توجه هستند و در ادبيات تطبيقي هيچ بحثي به اندازة اين كنند بسيار جالب  تظاهر ادبي پيدا مي

  ).19(مبحث پيچيده نيست 
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به  اخالقي افكارو  فلسفي و مذهبي افكارنويسنده نخست در دو دستة  سطحاين در

پردازد كه با ادبيات ارتباط دارند و درواقع ادبيات وسيلة  هايي مي بحث دربارة انديشه
يابي اين تفكرات به ذهن شاعر يا نويسنده  ، چگونگي راهبه اعتقاد وي. تظاهر آنهاست

 ، شامل اشاراتيشناسي زيبايي و ادبي اصول. نكتة ديگري است كه بايد در آن تأمل كرد
دورة رمانتيسم و  ةخصايص برجست. ترين مشخصات مكتب كالسيسم در باب مهم است

ساتي كه ، از جمله احسااحساساتهاي كلي دورة رئاليسم و بحث دربارة  ويژگي
كند، مجموعة احساساتي كه  هاي خود ايجاد مي يابد و يا در قهرمان نويسنده در خود مي

شود و نيز پرداختن به تحوالت آنها، مباحث ديگري  در هر گروه اجتماعي ديده مي
  .هستند كه در اين سطح به آنها پرداخته شده است

تجوي مجموعة منابع يك جس ويسنده، ن»منابع آثار ادبي«در سطح چهارم با عنوان 
نويسنده يا يك اثر را كه شامل منابع مكتوب و منابع شفاهي است، از وظايف مهم 

  :نويسد در اين باره مي .داند محقق ادبيات تطبيقي مي
بندي كرد و ارزش هريك را تعيين نمود و صور گوناگون  براي درك اين منابع بايد آنها را طبقه

توان از نفوذ آثار يك  تشخيص داد؛ زيرا تنها از اين راه است كه مياين منابع و تأثير آنها را 
  ).29(نويسنده بر معاصرين و مقلدين او آگاه شد 

هاي شخصيتي  تواند ازلحاظ ويژگي كند كه آثار نويسنده مي همچنين خاطرنشان مي
گران هاي فني اثر و يا از منظر قالب يا مضامين، در آثار دي خود نويسنده، ازنظر ويژگي

  ).30-29(تأثير كند 
تأثيرات در ادبيات معاصر و پيدايش «بهنام در نهايت، در سطح پنجم، با عنوان 

المللي در دورة معاصر و گسترش مطبوعات و  ، توسعة ارتباطات بين»ادبيات عمومي
ساز وسعت دامنة تأثيرات در  وجود جوايز ادبي و ناشران كتاب و رشد ترجمه را زمينه

نويسي  عنوان نمونه به بررسي تأثيرات خارجي در جريان رمان داند و به ميدورة جديد 
هاي  و ويژگي عمومي ادبياتوي در ادامه، با ارائة توضيحاتي دربارة . پردازد فرانسه مي

پردازد و  هاي ملي، به تبيين اين مسئله مي آن و تحليل رابطة ادبيات عمومي و ادبيات
  :نويسد مي
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هاي سطحي ازلحاظ آداب و رسوم و يا  ها تنها با شباهت قي بين ملتايجاد يك اتحاد حقي
هاي  پذير نيست و اين روابط مانع از آن نخواهد بود كه جنبه انتقال وسايل مادي امكان

پيوستگي حقيقي را پديد  هم تواند اين به اي كه مي تنها وسيله. خصوصي و تعصبات باقي بمانند
، است و تحقيق در ادبيات تطبيقي راه را »جمعي بشريت دستهآواز «آورد ادبيات عمومي، اين 

  ).35(كند  براي رسيدن به چنين هدفي هموار مي

نام نويسندگان، (ضي از اسامي خاص عتوضيح دربارة ب«كتاب با بخشي با عنوان 
  .يابد خاتمه مي» كه در اين رساله آمده) ها ها، افسانه كتاب
رزيابي ما اهميت فراواني دارد اين است كه كتاب كه دانستن آن در نقد و ا اي تهنك

اي است از كتابي با همين  جمشيد بهنام، درواقع بازنويسي مختصرگونه ادبيات تطبيقيِ
پرداز مكتب  هاي برجسته و نظريه يار، يكي از چهره گيماريوس فرانسوا نوشتة  1عنوان،

واقع، كتاب بهنام ترجمة در 2.است ترجمه شدهنيز به زبان فارسي بعداً فرانسوي، كه 
در اينجا پس از معرفي كتاب جمشيد بهنام الزم . يار است آزاد و مختصري از كتاب گي

است نكاتي را در نقد و ارزيابي اين كتاب يادآور شويم تا با درك نقاط قوت و ضعف 
ته اين اولين نك. هاي محققانه در اين باره فراهم آوريم آن، بتوانيم زمينه را براي بازنگري

جمشيد بهنام نخست در مقدمة كتاب به نشان دادن رابطة تأثير و تأثر ميان  است كه
  : نويسد پردازد و مي ادبيات ملل مختلف مي

ادبيات هر ملت و قومي در ملل و اقوام ديگر تأثير كرده است و چنانچه ادبيات يك ملت را با 
  ).1(خوريم  يبه تأثيرات بسيار برم ،ادبيات ملل ديگر مقايسه كنيم

ها در اين  ارائة تاريخچة مختصري از پيدايش اين رشته و نخستين تالشسپس به 
بندي خود، با تعريف  پردازد و در نهايت، در تكميل صورت ويژه در فرانسه، مي زمينه، به

هاي اين حوزه معياري را براي ايجاد تمايزي روشن ميان  ادبيات تطبيقي و پژوهش
  :دهد ها به دست مي ير پژوهشادبيات تطبيقي و سا

المللي، و وظيفة محقق ادبيات تطبيقي،  ادبيات تطبيقي عبارت است از تاريخ روابط ادبي بين
مطالعة آثار ادبي ملل ازلحاظ روابطي است كه ميان آنها وجود دارد و نظارت بر تبادل مضامين، 

  ).3(ها و احساسات ميان دو يا چند ادبيات  انديشه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 M. F. Guyard, La Littérature comparée 
  1374پاژنگ، : تهران. محمدي اكبر خان ترجمة علي. ادبيات تطبيقي. يار، ماريوس فرانسوا گي 2
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شناسي  بر پاية تعريف و روشتوان دريافت اين كتاب  ميروشني  بهكه از اينجاست 
كه طرح مباحث بايد خاطرنشان كرد . مكتب فرانسوي ادبيات تطبيقي نگاشته شده است

اي كه مكتب  اثبات رابطة تأثير و تأثر؛ رابطه: گردد بهنام حول محور يك اصل عمده مي
اي است براي  تقاد او ادبيات تطبيقي وسيلهبه اع. گيرد فرانسه نيز بر بنياد آن شكل مي

بندي و سنجش آنها و  آوري نتايج حاصل از تحقيق در ادبيات ملل مختلف و طبقه جمع
  ).2(تر  تر و عمومي در نهايت ايجاد پيكرة يك ادبيات وسيع

توان  وضوح مي يار و بهنام، به بندي مطالب و عناوين كتاب گي اي ميان طبقه با مقايسه
را به سه بخشِ » انواع ادبي«جمشيد بهنام فصل اول، يعني . هت اين دو اثر پي بردبه شبا

يار،  كند كه جايگزيني است براي فصل چهارم كتاب گي نثر و شعر و تئاتر تقسيم مي
شده در ذيل آن، يعني تئاتر و  و عناوين طرح» ها انواع ادبي، مضامين و اسطوره«يعني 

تر اشاره شد، در باب هريك از اين انواع در  ونه كه پيشها؛ اگرچه همان گ شعر و رمان
  .تفصيل بحث شده است يار به كتاب گي

در كتاب . هاست ها و افسانه فصل دوم كتاب بهنام شامل سه عنوانِ مضامين و تيپ
بندي  ، در همان فصل چهارم و در دسته»مضامين«يار طرح اين مباحث ذيل عنوان  گي
هاي  هاي عمومي، تيپ هاي ويژة ادبي، تيپ يك، حالتهاي فولكلور گانة تيپ شش
  .شود هاي ادبي بررسي مي هاي تاريخي و اسطوره اي، شخصيت افسانه

هاي  با زيرعنوان» افكار و احساسات«بندي فصل سوم كتاب بهنام با عنوان  تقسيم
شناسي، و احساسات، با  افكار مذهبي و فلسفي، افكار اخالقي، اصول ادبي و زيبايي

ها و  هاي عمدة اروپايي در باب عقايد، مسلك جريان«يار با عنوان  صل هفتمِ كتاب گيف
ها و عقايد ادبي، عقايد  هايي مانند مسلك قابل مقايسه است كه شامل زيرعنوان» عواطف

  .مذهبي و فلسفي، اعتقادات اخالقي و جريانات عاطفي است
پردازد كه نظيري  مي» آثار ادبيمنابع «بهنام در فصل چهارم به بحثي كوتاه در باب 

البته بايستي به اين نكته . »منابع و مراجع«يار با عنوان  است براي فصل ششم كتاب گي
  .هايي دارند نيز اشاره كرد كه اين دو، ازلحاظ مباحث، با يكديگر تفاوت

، نويسنده دربارة »تأثيرات در ادبيات معاصر«در فصل آخرِ كتاب بهنام با عنوان 
اگرچه در . گويد ت عمومي و تفاوت آن با ادبيات ملي و ادبيات تطبيقي سخن ميادبيا
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يار فصل مجزايي با اين عنوان وجود ندارد، بحثي دربارة ادبيات عمومي و  كتاب گي
ها تفاوتي  مختصات آن در ذيل فصل هفتم طرح شده است كه ازلحاظ تعريف و ويژگي

  .داردبا آنچه بهنام در كتاب خود آورده است، ن
ها دربارة ادبيات و اديبان غرب،  با مروري بر كتاب بهنام و با توجه به انبوهي از مثال

در  . كند اي توجه خواننده را به خود جلب مي وضوح نكته در چارچوب كلي كتاب، به
ميان شواهد اين كتاب، شواهد منقول از ادبيات فرانسه و شاعران و نويسندگان 

شود كه  اين مسئله درواقع از اين حقيقت ناشي مي. سامد را داردزبان بيشترين ب فرانسوي
يار بوده  گي ادبيات تطبيقياز جمله كتاب  و منابع مورد استفادة نويسنده، منابع فرانسوي

كوشد با  نويسنده پس از طرح هر مبحث، تحت تأثير منبع مورد استفادة خود، مي. است
زني  او صرفاً در حد گمانه ءتا ترسيم آرا ذكر شواهدي به اثبات مدعاي خويش بپردازد

كه نويسنده از همان نخستين بحث، يعني اثبات رابطة تأثير و تأثر ميان  چنان. نماند
در اينجا الزم است يادآور ). 2-1بهنام (كند  ادبيات ملل مختلف، شواهدي را ارائه مي

ي است كه در هاي كتاب بهنام درواقع همان شواهد شويم كه بخش بزرگي از مثال
 3مولير 2ولگا، 1در ذيل تئاتر، از كالْدرون،) 63-62(يار  مثالً گي. يار آمده است كتاب گي
از كالْدرون، ولگا و مولير؛ يا در بحث در باب ) 10-9(برد و بهنام  نام مي 4و شكسپير

 5هايي چون فنلون، افكار و عقايد مذهبي و فلسفي، در هر دو كتاب به شخصيت
منابع «همچنين بهنام در فصل . اشاره شده است 9و گوته 8ولتر 7نيتْس، اليب 6زا،اسپينو

كند و پس از ذكر اين فهرست  هاي فراواني را از ادبيات غرب نقل مي مثال» آثار ادبي
  ).33(دهد  يار ارجاع مي گي ادبيات تطبيقيِطوالني، در پانوشت به كتاب 

جمشيد بهنام  ادبيات تطبيقيل آنكه كتاب او:  در پايان ذكر چند نكته ضروري است
هايي  اضافة افزوده يار است، البته به گي ادبيات تطبيقيترجمة آزاد و مختصري از كتاب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1Calderón 
2 Volga 
3 Molière 
4 Shakespeare 
5Fénelon 
6 Spinoza 
7 Leibnitz 
8 Voltaire 
9 Goethe 
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حال، بر اساس مشخصات روي جلد و شناسنامة  بااين. بسيار مختصر از سوي نويسنده
يادآور د بايدر اينجا . عنوان نويسندة اصلي معرفي شده است كتاب، جمشيد بهنام به

هاي ادبيات تطبيقي در كشور ما به شمار  عنوان يكي از آسيب كه اين مسئله به شويم
جمشيد بهنام تنها در پانوشت . شود رود كه از عدم آگاهي و فقر نظريه ناشي مي مي

كتاب، مخاطب خود را براي اطالع از تحقيقات در حوزة منابع آثار  31صفحة 
دهد و در فهرست منابع نيز، در كنار ساير  يار ارجاع مي ينويسندگان بزرگ، به كتاب گ

دوم آنكه . برد است، از اين كتاب نام مي بوده يا نبودهمنابعي كه مورد استفادة وي 
د كراي كتاب محسوب  توان طبق هيچ ضابطه مطلبي در حد سي و هشت صفحه را نمي

  .شود و نهايتاً يك مقاله محسوب مي
  
  

  زاده علوي ةفرزان
  نشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسيدا

 دانشگاه فردوسي مشهد



 

 
Francois Jost. Introduction to Comparative Literature. New 
York and Indianapolis: Pegasus, 1974. XIV + 349 pp. 

  
: نيويورك و ايندياناپوليس .ادبيات تطبيقيدرآمدي بر . فرانسوا يوست

 .صفحه 349 +چهارده  .1974پگاسوس، 
 
  

  
كه  بود مريكاااستاد فقيد ادبيات تطبيقي دانشگاه ايلينوي  ،)2001-1918(فرانسوا يوست 

وي اصالتاً سويسي بود و در . اند ناميده» مريكااحق پدر ادبيات تطبيقي مكتب  به«او را 
محل تالقي  او سرزمين مادري. پرورش يافتده يتندرهم يهاها و فرهنگزبان يايدن
هاي  زبانرو، با آثار نوشته شده به  ازاين و يا حتي چهار فرهنگ مختلف بود و سه

 تأليفات متعدددر ميان . كردآساني ارتباط برقرار مي فرانسوي و آلماني به و انگليسي
او در اين حوزه  آثارترين  مهماز جملة ) 1974( درآمدي بر ادبيات تطبيقيكتاب  يوست،

  . رودبه شمار مي
هاي تحقيق در ادبيات اهداف و روش ،به زباني ساده و روان ،كتاب وي در اين

نويسنده آگاهانه و هنرمندانه مباني نظري و عملي اين رشته را . كندتطبيقي را تبيين مي
در قالب  ،روشني مند و به منظا صورتيبه او عالوه،  به. درآميخته استبا يكديگر 

  . كند مريكا را ترسيم مياقي مكتب مباني ادبيات تطبي ،ي كاربردييها مثال
زمان با پايان عصر انزواي سياسي و اقتصادي، اتخاذ تنها يك  هم ،به اعتقاد يوست

اين گرايش فكري . همتا به تاريخ و نقد ادبي نيز منسوخ شده استرويكرد ملّيِ بي
به  .انجاميده است ،ادبيات تطبيقييعني  ،جديد به پيدايش يك رشتة دانشگاهي جديد

 ،المللي و نه ملّي هستندعقيدة وي همة كساني كه سرگرم مطالعة آثار ادبي در سطح بين
ترين و  يكي از دشوار« ادبيات تطبيقي از ديد او. درگيرند ادبيات تطبيقيبه نوعي با 

  .)xi( »هاي علوم انساني است فرساترين رشته توان
رشتة : ار و پنج فصل استداراي يك پيشگفت درآمدي بر ادبيات تطبيقيكتاب 

هاي ادبي؛ انواع و ها و مكتبها و تأثيرات؛ جنبششباهت: ادبيات تطبيقي؛ روابط ادبي
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ها  فصلديگر جز فصل اول،  به. هاي ادبيها، و مضمونها، تيپمايهاَشكال ادبي؛ و بن
  .نظري و دو يا سه نمونة عملي است ةشامل يك مقدم

: تشكيل شده است از سه بخش »رشتة ادبيات تطبيقي«ن زيرِ عنوا 1فصل اول كتاب
فلسفه  :ادبيات تطبيقي. 3 ؛مفهوم ادبيات جهان. 2 ؛ادبيات تطبيقي انداز تاريخيچشم. 1

يوست در بخش اول به بررسي تاريخچة ادبيات تطبيقي از . اي جديد در ادبياتو نظريه
ه تعيين تاريخ دقيق پيدايش ادبيات تطبيقي پردازد و بر اين باور است كآغاز تا امروز مي

منزلة يك رشتة  بود كه به مپذير نيست، اما ظاهراً در آغاز قرن نوزدهآساني امكان به
 و ژان فرانسوا 2او از ژان ژاك آمپر. دانشگاهي و رويكردي نقادانه در فرانسه پديدار شد

ر ادامه فهرست بلندبااليي از برد و دگامان اين رشته نام مي عنوان پيش به 3ميشل نوئل
ــ كه از آغاز قرن نوزده به بعد در اروپا و ها و نشريات فعال در اين حوزه را مجلّه

  :افزايددر پايان اين بخش مي وي. كندــ عرضه مي اند مريكا منتشر شدها
، امروزه در بسياري از مراكز آموزش عالي اروپا و اياالت متحده، و همچنين ساير كشورها

اين مراكز تمايل دارند . شودعنوان يك رشتة دانشگاهي مستقل تدريس مي ادبيات تطبيقي به
آموزش مبتني بر تفكرات ملّي را به دست فراموشي بسپارند و ضرورت مطالعة ارتباط 

تحول روزافزون و گسترش مستمر ادبيات تطبيقي از تبديل . بينافرهنگي را به رسميت بشناسند
  .)13(دهند  ه يكي از معتبرترين رويكردهاي تاريخ ادبيات و نقد ادبي در آينده خبر مياين رشته ب

. در باب مفهوم ادبيات جهان است ،شودكه از عنوان آن دانسته ميچنان ،بخش دوم
 ،را مند آلمانيشاعر و نويسندة آوازه ،)1832- 1749(نويسنده، يوهان ولفگانگ فُن گوته 

ار يگو با دستو در گفت 1827 ةژانوي 27 گوته در .داندمي 4جهان واضع اصطالح ادبيات
  :چنين گفت 5،مانرْكيوهان پيتر ا ،و يارِ غارش يادب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رضا انوشيرواني در سه بخش مجزا به فارسي ترجمه شايان ذكر است كه فصل اول اين كتاب را دكتر علي 1

، پائيز 60-37. ، صص 1/3 هايبه ترتيب در شماره ،دانشگاه آزاد جيرفت ادبيات تطبيقيو در نشرية اند  كرده
در اين نوشته . اندمنتشر نموده ،1387، زمستان  56-37. ، صص 2/8؛ 1387 ، بهار48-33. ، صص2/5 ؛1386

  .امگهگاه به ترجمة ايشان مراجعه كرده
2 Jean Jacques Ampère 
3 Jean- Francois Michel Noel 
4 Weltliteratur 
5 Johann Peter Eckerman 
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هاي مختلف بر ها و مكاناعتقاد راسخ دارم كه ادبيات ميراث مشترك بشر است كه در زمان
بيات ديگر ملل نيز رو، دوست دارم به اد ازاين... ذهن و زبان صدها شاعر جاري شده است 

اي  ادبيات ملّي اكنون واژه. كنمگوشة چشمي بيفكنم و همگان را نيز بدان توصيه مي
معناست؛ عصر ادبيات جهان در راه است و همه بايد بكوشند تا مقدمات ظهور آن را فراهم  بي

  .كنند

 ادبيات جهان ادبيات تطبيقي را از از فصل اول كتاب خود، يوست در بخش سوم
ادبيات تطبيقي است  نيازباور است كه ادبيات جهان درواقع پيشبر اين كند و متمايز مي

به نظر او اصطالح ادبيات . گذاردو مواد خام مورد نياز تطبيقگر را در اختيار او مي
وي در ادامه . تطبيقي چندان وافي به مقصود نيست و موجب كژفهمي و ابهام شده است

را كه سه رويكرد  مريكايي و روسيا و فرانسوييعني  ،ات تطبيقيسه مكتب عمدة ادبي
  .كندمتفاوت به اين رشته دارند، معرفي  و وجوه افتراق آنها را بيان مي

اختصار قلمروهاي پژوهش  به ،»وتأثيرات هاشباهت: روابط ادبي« با عنوان فصل دوم
به چهار حوزة اصلي تقسيم  يوست اين قلمروها را. كندمعرفي ميادبيات تطبيقي را در 

هاي ادبي؛ انواع و ها و مكتبها و تأثيرات؛ جنبششباهت: روابط ادبي: كرده است
اين قلمروها گهگاه با هم تداخل . هاي ادبيها، و مضمونها، تيپمايهاَشكال ادبي؛ بن

  . توان هيچ مرز مشخصي بين آنها ترسيم كرددارند و بديهي است كه نمي
ترين حوزة پژوهش ادبيات تطبيقي و دربرگيرندة واقع گسترده كه به روابط ادبي

 1تري نظير منبع يا منابع الهامهاي كوچكخود به بخش ،بيشترين حجم تحقيقات است
، اقبال و )شودواسطة نويسندگان يا آثار خارجي فراهم مي الهامات يا اطالعاتي كه به(

بيات يك كشور از ادبيات كشور ديگر كسب پذيرش يا توفيق يا تأثيري كه اد( 2پذيرش
ايدة درست يا نادرستي كه ملّتي از ادبيات ملّت ديگر ( 3، و تصوير يا سراب)كندمي
نمونة اول . شده است ارائهدر پايان اين فصل دو نمونة عملي . شودتقسيم مي) دارد

. د تا تأثيراتپردازها مياست كه بيشتر به شباهت» مريكايياژان ژاك روسو و تفكر «
دربارة پذيرش ادبيات روسيه در فرانسه نام دارد كه » روسيه در ادبيات فرانسه«مثال دوم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 source 
2 fortune 
3 Image or mirage 



 معرفي و نقد كتاب
    152 8، پياپي )1392و زمستان  پاييز( 4/2 ادبيات تطبيقي

 درآمدي بر ادبيات تطبيقي
  

 

هاي آن موضوعاتي مانند اقبال، سراب، پذيرش، و آماج واست  مطي قرن نوزدهدر 
  . انتقال است
و  1هايي نظير جنبشواژه. است هاي ادبيها و مكتبجنبش ماية فصل سوم دست
جاي يكديگر به  كه غالباً به ندا واژگان رايج نقد ادبي وجز 4و مكتب 3جريانو  2نهضت
توان مرز مشخصي براي روند و مانند ديگر اصطالحات نقد و تاريخ ادبي نميكار مي

 ،به گمان او. كوشد آنها را از هم تفكيك كندبا وجود اين، يوست مي. آنها تعيين كرد
به  ،پردازدادبي كه به يك پديدة ادبي خاص ميدر سنجه با مكتب  ،جنبش ادبي

ديگر آنكه جنبش . كندتري از آثار ادبي اشاره ميتر و گروه متنوعهاي گسترده ويژگي
 ؛كند ادبي شرايط فرهنگي موجود در اكثر آثار ادبي يك دورة خاص را تبيين مي

خاص محدود  اي فراگير است كه به دوره يا جغرافياييرو، جنبش ادبي پديده ازاين
از سوي ديگر، مكتب ادبي اتفاقي است كه . رمانتيسم يا ناتوراليسم يا مثل باروك ،نيست

عالوه،  به. كه در دل رمانتيسم اتفاق افتاد 5نو افتد، مانند يونانيگريِدر جنبش ادبي مي
  .تر استجنبش ادبي پايدارتر و تأثير آن طوالني

هم  ؛هاست المللي فرهنگهاي بينر ويژگيهاي ادبي بيانگها و مكتبمطالعة جنبش
. ها يكي از اهداف مهم ادبيات تطبيقي استتشخيص و تعيين اين ويژگي ،رو ينااز

. هاي ادبي را بررسي كندو سير تحول جنبش أكوشد تا منشپژوهشگر ادبيات تطبيقي مي
رمانتيك «ان نخست زير عنو ةنمون: كنديوست در اين فصل به دو نمونة عملي اشاره مي

از آنها را باب تغييرات و تحوالتي است كه رمانتيسم اروپايي  در ،»و رمانتيسم اروپايي
دربارة مشخصات اصلي اگزوتيسم و  ،»اگزوتيسم ادبي« با عنوان گذراند و مثال دوم سر

  .هاي اروپايي استاهميت آن در ادبيات
 ،برخالف گذشته ،امروزه. هاي ادبي استها و شكلموضوع فصل چهارم كتاب گونه

در يونان و روم . روند كار مي جاي يكديگر به اند و گاه بهبا هم مترادف 7و شكل 6هگون

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 movement 
2 current 
3 trend 
4school  
5 New-Hellenism 
6 genre 
7 form 
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 هاي ادبي باستان شاعران و نويسندگان براي انتقال افكار و احساسات خود از قالب
ني يع ،شان را به سه گونة ادبيِ اصليبه بيان ديگر، آثار ادبي. بردندمختلفي بهره مي

تقسيم  ،)براي شنيدن(، و شعر غنايي )براي اجرا(، نمايشنامه )براي خواندن(حماسه 
مترادف  شكل ادبيبار معنايي كالسيك دارد و با  نوع ادبيبه همين دليل . كردند مي

  .نيست
هنوز هم بسياري از آشنايان با ميراث ادبي اروپا از به كار بردن نوع ادبي براي 

جاي آن از كلماتي مانند شكل  دهند بهپرهيزند و ترجيح ميمي ينهاجز ا باالد و و قصيده
تر شده گونة ادبي امروزه گسترده به عقيدة يوست دايرة كاربرد. يا گونه استفاده كنند

هاي ادبي متأخرتر مانند داستان كوتاه نيز به كار توان آن را براي گونهاست و حتي مي
رمان رشد و كمال در آلمان، انگلستان و « ،ن فصلاو در دو نمونة عملي پايان اي. برد

  .بر آن است تا شناوري اين مفاهيم را نشان دهد، »اشغزل در بافتار اروپايي«و » فرانسه
دربارة چهارمين قلمرو  ،»ها، و مضامين ادبيها، تيپمايهبن« با عنوان فصل پنجم

و مضامين ادبي مهم موجود  هاتيپ و هامايهبن. ادبيات تطبيقي استاصلي پژوهش در 
فراتر از مرزهاي سياسي و  ،شانهاي بوميتوانند با حفظ ويژگيدر ادبيات ملّي نيز مي

پژوهشگر ادبيات تطبيقي پرداختن به تاريخچه و كار . شناختي بروند و رواج يابندزبان
ررسي در فرهنگ اصلي نيست، او بايد به بها و مضامين ادبي تيپ و ها مايه بننقش 

تطبيقگر . در چندين ادبيات بپردازد 1اين عناصر مايگاني پيدايش و فرواني، ثبات و تغيير
عنوان فرضية اصلي  آغازد و بههاي ملّي مياين حوزه غالباً تحقيقات خود را با ادبيات

هاي ادبي را در ها و مضمونتيپ و هامايهكوشد تا بنبراي توسعة افق ادبي كارش، مي
  .شان كشف كند هاي اصلي هخاستگا

تامس « ،در مثال اول و دوم. كندمي ارائهيوست در اين فصل سه نمونة عملي 
پيش از  ،»3لويليام ت: يك نمونة اساطيري«و » در ادبيات داستاني و نمايشي اروپا 2تكاَبِ

المللي آنها، به كشف خاستگاه انگليسي و سويسي تامس اَبكت از اشاره به تصاوير بين
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رستاخيز جمله كتاب از در آثارشان،  thematicمعادلي است كه استاد دكتر محمدرضا شفيعي كدكني براي واژة  1

  .اند، به كار بردهكلمات
2 Thomas á Beckett 
3 William Tell 
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عناصر مضامين : خودكشي« ،ورزد و در مثال سوم هاي ويليام تل اهتمام مي سنّت و
 1ِهاي ورتر جوان رنجويژه در رمان  به واكاوي مضمون خودكشي در ادبيات، به ،»ادبي

  .پردازد فلوبر مي 2ِمادام بوواريگوته و 
ايي ه ترين كوشش يكي از شايستهدرآمدي بر ادبيات تطبيقي رفته كتاب  هم روي

. ده استرسيانجام به  ادبيات تطبيقيهاي مختلف تحقيق در  است كه در معرفي حوزه
افزون بر اين، در . گونه تحقيقات به دور است كتاب از زوائد و مكررات مرسوم اين

گوني و كثرت  با وجود گونه. روند پيش مي ،دوشادوش هم ،سراسر آن نظريه و عمل
طالب را با زباني ساده و روشن و در چهارچوبي متا مطالب، نويسنده كوشيده است 

براي استادان و دانشجويان ادبيات  مطالعة اين اثر ارزشمند. منظم به خواننده منتقل كند
  .تطبيقي الزم و سودمند است

  
  مصطفي حسيني

و  دانشجوي دكتري ادبيات انگليسي دانشگاه شيراز
  همدان - عضو هيئت علمي دانشگاه بوعلي

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 The Sorrows of Young Werther 
2 Madam Bovary, Gustave Flaubert 



 

  يادبيات تطبيقدر مجلة  راهنماي نگارش مقاالت
  

  اهداف و گستره
ها، گسترش  اي است كه با هدف تبيين نظريه رشته پژوهشي و بينا ـ  اي علمي مجله ادبيات تطبيقي

هاي  اين مجله در زمينه. شود هاي روشمند در ادبيات تطبيقي منتشر مي مطالعات علمي و تقويت پژوهش
هاي غالب ادبي،  ها و مايه ي، مضمونهاي ادبي، انواع ادب روابط و تأثيرات ادبي، مطالعة تطبيقي نهضت

هاي علوم انساني ــ مانند سينما، نقاشي، عكاسي، موسيقي، علوم اجتماعي،  رابطة ادبيات با ساير شاخه
شناسي، تاريخ، حقوق، مطالعات فرهنگي، فلسفه و مطالعات اديان ــ و علوم دقيق ــ مانند محيط  روان

هاي جديد ادبيات تطبيقي همچون مطالعات  نظريه شناسي، فيزيك و پزشكي ــ و زيست، زيست
هاي ادبيات  هاي علمي و معرفي و نقد كتاب فرهنگي تطبيقي، مطالعات ترجمه و ادبيات جهان، گزارش

اين مجله در حال حاضر هر شش ماه يك بار توسط فرهنگستان زبان و ادب . پذيرد تطبيقي مطلب مي
  .شود فارسي منتشر مي

  
  الهراهنماي نگارش مق

  : در مقالة ارسالي، نكات زير بايد رعايت شود
 .كلمه باشد 200تا  150بين  چكيدة فارسي مقاله .1
 .كلمه باشد 9000تا حداكثر  6000طول مقاله  .2
نويسندگان، نام دانشگاه يا مؤسسة محل اشتغال، نشاني / عنوان مقاله، نام و سمت نويسنده .3

اي جداگانه  هاي ثابت و همراه در صفحه پست الكترونيكي، شمارة دورنگار و شمارة تلفن
 .آورده شود

هاي فرعي از سر سطر آغاز  عنوان. مشخص شوند.... 2، 1هاي اصلي مقاله با اعداد  عنوان .4
 .نشان داده شوند...  1.2.1، 2.1، 1.1شوند و سطر مجزايي تشكيل دهند و به صورت 

 .شوند به شرح زير تدوين مي MLAمنابع با پيروي از روش  .5
به شرح ) نويسندگان(نابع مورد استفاده بر اساس ترتيب الفباييِ نام خانوادگي، نام نويسنده م .6

 :زير در پايان مقاله آورده شود
نام و نام خانوادگي مترجم ). حروف مورب(عنوان كتاب . نام خانوادگي نويسنده، نام: كتاب

  .ناشر، تاريخ انتشار: محل نشر. جلد، نوبت چاپ. يا مصحح
عنوان نشريه . نام و نام خانوادگي مترجم» .عنوان مقاله«. نام خانوادگي نويسنده، نام: مجله

  .صفحات): سال انتشار(شمارة نشريه )/ حروف سياه(شمارة دوره ). حروف مورب(
). حروف مورب( ينام نشرية الكترونيك» .عنوان مقاله«. نام خانوادگي، نام: پايگاه اينترنتي

  )روز   نام ماه   سال(تاريخ مراجعه به سايت ). نتشار مقالهسال ا(شمارة دوره 
  ˂نشاني دقيق پايگاه اينترنتي˃



 

و  بيايد ها در متن به صورت مورب ها و مجسمه ها، نقاشي ها، نمايشنامه ها، فيلم عنوان كتاب .7
قرار  هاي تحصيلي در گيومه نامه ها و پايان هاي كوتاه، مصاحبه ها، شعرها، داستان عنوان مقاله

 .گيرد
نوشته ) صفحات يانام خانوادگي نويسنده شمارة صفحه (هاي داخل متن بين كمان  ارجاع .8

در مورد منابع غيرفارسي مانند منابع فارسي عمل شود و معادل ). 36حديدي (شوند، مانند 
هاي مستقيمِ بيش از چهل واژه به  قول نقل. التين كلمات در پانوشت همان صفحه بيايد

 .فقط از طرف راست درج شود) متر يك سانتي(از متن با تورفتگي  صورت جدا
پذيرش مقاله مشروط به تأييد شوراي داوران است كه به اطالع نويسندة مسئول خواهد  .9

 .رسيد
شوند و شمارة آنها در هر صفحه  ها و اسامي التين و خاص در پانوشت آورده مي يادداشت .10

 .شود از يك شروع مي
 .شود راجع پشتيبان مقاله در پانوشت صفحة اول مقاله درج ميتشكر از افراد و م .11
مسئوليت صحت و اعتبار علمي مطالب به . اين مجله در ويرايش مقاالت ارسالي آزاد است .12

حق چاپ مجدد مقاله پس از پذيرش در كتاب يا نشرية . نويسندگان است/ عهدة نويسنده
 .بيقي خواهد شدديگري منوط به اجازة كتبي سردبير مجله ادبيات تط

مقاالت هر نشريه به رايگان از طريق وبگاه گروه ادبيات تطبيقي فرهنگستان در اختيار كليه  .13
دفتر مجله دو نسخه از مجله را براي نويسنده ارسال . پژوهشگران قرار خواهد گرفت

 .نمايد مي
سنده يا نوي. هاي داخل يا خارج از كشور چاپ شده باشد يك از مجله مقاله نبايد در هيچ .14

نويسندگان پس از ارسال مقاله به اين نشريه و قبل از تعيين تكليف نهايي مقاله نبايد آن را به 
 .جاي ديگر ارسال دارند

  
  چيني و تنظيم و ارسال مقاله نحوة حروف

الخط مجله مطابق آخرين ويراست دستور خط مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي  رسم .1
 ←شود، گلها  مي ←ميشود : مثال. (اري مقاله رعايت شودنگ فاصله در حروف نيم. است
 )ها گل

 .13متن مقاله با قلم بي لوتوس  .2
 .سياه 18عنوان مقاله با قلم بي نازنين  .3
به نشاني پست  Microsoft Wordنگاري شده در برنامة  يك نسخة قابل چاپ از مقاله، حروف .4

پست الكترونيكي به نويسنده اعالم دريافت مقاله از طريق . الكترونيكي مجله فرستاده شود
 .خواهد شد
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An Interdisciplinary Study of Poetry and Cinema: 
The Analysis of the Image of the British 

Soldier/Hero in the Orient with a Postcolonial 
Approach 

 
 
Laleh Atashi & Sara Tavassoli 
Zand Institute of Higher Education & Semnan University 
 

Heroes are created by the images that we make of them. In this 
article, with an interdisciplinary approach and with regard to the 
postcolonial theories, the researchers try to analyze the images of the 
soldier/hero circulating in the verbal and visual media of the 19th and 
the 20th centuries. Thomas Edward Lawrence in the movie Lawrence 
of Arabia directed by David Lean has changed into a 'heroic knight,' 
not unlike Don Quixote. He is different from the Victorian heroes: 
while the Victorian soldier/heroes were flat characters and in sharp 
contrast with their oriental other, Lawrence, the twentieth century 
British hero, has a complicated interaction with the oriental subalterns.  
Lawrence is a developing character that maintains the differences and 
at the same mingles with Arabs and is inspired by their energy and 
liveliness. The dynamics of the soldier/hero's character development 
has been analyzed in this article. 
 
Keywords: postcolonial theory, interdisciplinary, poetry and cinema, 
Lawrence of Arabia, Alfred Lord Tennyson, David Lean, Sir Henry 
Havelock 
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Sonnet Dethroned, Ghazal Enthroned: A 
Comparative Analysis of Ghazal Form in American 

and Persian Poetry 

 

Mahdi Shafieyan & Alireza Jafari 
Imam Sadiq University & Shahid Beheshti University 
 

Ghazal, one of the most beautiful poetic forms in Persian 
poetry that has taken root throughout the world, is, according to 
historical narratives, much older than the English sonnet. Both forms 
are considered as distinctive literary forms and follow poetic rules and 
regulations that are rarely observed in contemporary verse. In the 
present research, after a brief introduction to the emergence of the 
Persian ghazal in American literature, the similar and dissimilar points 
of the two will be counted. The researchers will proceed to investigate 
how the English sonnet with its age old history has submitted to the 
Persian form and why American poets have preferred it to the sonnet 
form. The main issue in this article is to reveal how much ghazal has 
affected the intellectual atmosphere of the contemporary American 
poetry and criticism, and how congruent the two sides have become. It 
follows from the argument that if there is a difference between the two 
parts, it is not because of ghazal's nature but because of the way it is 
read and interpreted. The findings confirm that in spite of the common 
complexities between ghazal and sonnet, and despite the binding rules, 
the Persian form has been much more appealing to contemporary 
American poets. 

 
Keywords: ghazal, sonnet, poetry of witness, lyric-political poetry 
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A Comparative Study of the Structural Function of 
Fantasy in  

Ahmad Mahmoud’s Derakht-e Anjir-e Ma’abed  
and 

Nathaniel Hawthorne’s The House of the Seven 
Gables 

 
Cyrus Amiri & Zakarya Bezdoode 
University of Kurdistan 

 
In this research, Ulrich Weisstein's notion of "influence" in 

comparative literature has been utilized to show that Ahmad 
Mahmoud’s Derakht-e Anjir-e Ma’abed has been influenced by 
Nathaniel Hawthorne’s The House of the Seven Gables. Furthermore, 
by focusing on fantasy as one of the most important common points 
between the two texts, and by emphasizing distinct structural 
functions of fantasy in the two novels, the researchers try to underline 
Mahmoud's originality and to reveal that the relationship between 
Mahmood and Hawthorn is different from what Weisstein's calls 
"imitation." The emphasis on this difference is meant to show the 
originality of Mahmoud's novel within its historical context as a 
postmodern work. Both novelists apply well-known narrative 
techniques, such as attributing the narrative to superstition and using a 
subjective narrative voice to describe fancy occurrences; and 
therewith they keep the readers in permanent doubt concerning the 
natural or supernatural quality of the fantastic events. However, 
towards the close of Mahmoud’s novel, this narrative technique 
changes and the marvelous events are presented as undeniable facts. In 
this study, the different structural function of fantasy in Mahmoud’s 
novel has been explained in terms of its postmodern poetics. As a 
postmodern narrative, Mahmoud’s novel blurs the boundary between 
history and tradition, fact and fancy, and natural and supernatural; and 
unlike Hawthorne’s, it is not committed to the representation of 
objective reality. 

 
Keywords: Ahmad Mahmoud, Nathaniel Hawthorne, Derakht-e 
Anjir-e Ma’abed, The House of the Seven Gables, fantasy, postmodern 
narrative. 
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Hafiz from Two Perspectives: Goethe's Romanticism 
and Emerson's Transcendentalism 

 

Zohre Taebi Noghondari 
Ferdowsi University of Mashad 
 

Goethe the German scholar and poet and Emerson the 
American poet and philosopher were among the literary figures that 
had been influential not only in the literature of their own countries 
but also in the world literature as well. Lots of similarities could be 
traced in their attitudes, yet one of the most prominent aspects shared 
by these two major figures had been their appraisal of Hafiz’s thought 
and poetry. Both of them took formative steps to introduce Hafiz’s 
poetry to the western literature. The present study takes the views of 
the comparatist S.S.Prawer and focuses on Hafiz's influence on 
Goethe and Emerson, on their efforts to affect Hafiz's reception in 
western literature and also on the way Hafiz’s thought and poetry were 
received and approved by the German and American literature.  

Thus, the impact of Hafiz’s thought and poetry upon Goethe 
and his enthusiasm for this Persian poet are presented first. Then, the 
researcher proceeds to show the way Emerson got to know Hafiz 
through Goethe’s guideline; finally, Goethe's and Emerson's different 
perspectives regarding the recognition and reception of Hafiz in 
western literature will be investigated. Goethe's main motivation 
behind imitating Hafiz was to find a pattern for composing love 
poems, while Emerson was in search of a thought that could, besides 
admiring peace and beauty, respond to the spirit of freedom-seeking, 
individual independence and the national identity of his contemporary 
society; therefore, he introduced Hafiz to the Americans in terms of 
his own culture and nationality. What Goethe and Emerson did led to 
the popularity of Hafiz not only as a poet, but as a grand scholar in the 
world literature. 

 
Key words: Hafiz, Goethe, Emerson, love, cultural and individual 
identity, literary approval, Siegbert s. Prawer
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The Reception Theory in Literary Criticism and  
Comparative Literature 

 
 

Khalil Parvini & Masoud Shokri 
Tarbiat Modares University 
 

The close bond between science and technology most often 
brings about chances and challenges the recognition of which can be 
of great help to researchers and scholars in these areas. The domains 
of literary criticism and comparative literature share such a great 
extent of grounds and notions that the border between them is 
sometimes difficult to define. One of the common grounds between 
literary criticism and comparative literature is the Reception Theory. 
By using the descriptive and analytic methods in this article, the 
researchers try to find the roots and principles of this theory, and to 
differentiate between its position in literary criticism and comparative 
literature. The results reveal the Reception Theory has been capable of 
filling the basic gap that exists in the literary criticism regarding the 
role of the reader; at the same time, the theory can help enrich the 
French and the American schools of comparative literature. 

Keywords: Reception Theory, literary criticism, comparative 
literature, French school, American school. 
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The Transformation from a Mythic Tale into a 
Cinematic Reading: A Comparative Analysis 

 
Elmira Dadvar & Hamidreza Rahmatjoo 
Tehran University 

 
Literature has been the perpetual site of myths. Myths have 

penetrated from among the ancient national cultures into texts and 
have resumed their lives in different forms. Out of these texts, 
"children's literature" that originally included stories and legends for 
kids has always been, due to its intrinsic characteristics, the proper 
form for the mythic content. From this point of view, the story of 
"Little Red Ridinghood "—which, far beyond a simple story for 
children, is an embodiment of the European myth of the "werewolf"—
can be a proper subject for a cultural and comparative study. 

The reappearance of this story and myth (the myth of the 
werewolf) in a contemporary cinematic work is good cause for the 
researchers to take a second look at it in this article. The approach 
adopted in this article is a comparative analysis of two different ways 
of artistic expression-- the literary and the cinematic-- considered to 
be one of the often debated subjects in comparative literature today. 

The basic question is what thematic and conceptual changes 
the story has undergone during its evolutionary journey from an 
ancient tale to a cinematic product. What is the origin of these changes 
and how can they be understood? In order to find a response to these 
questions, the psychoanalytic concepts of Jung and Freud, and also the 
theories of some comparatists have been helpful to us; the reader can 
hence reach a more comprehensive understanding of modern man's 
complicated way of thinking. 

 
Keywords: myth, the myth of werewolf, literature and cinema, Little 
Red Ridinghood, adaptation, psychoanalysis 
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Poetry” demonstrate the emergence of the Persian ghazal in American 
literature and proceed to investigate how the English sonnet with its 
age old history has submitted to the Persian form and why American 
poets have preferred it to the sonnet form. Laleh Atashi & Sara 
Tavassoli in “An Interdisciplinary Study of Poetry and Cinema: The 
Analysis of the Image of the British Soldier/Hero in the Orient with a 
Postcolonial Approach” the researchers try to analyze the images of 
the soldier/hero circulating in the verbal and visual media of the 19th 
and the 20th centuries. This issue also includes two reports and two 
books reviews as usual. During the past four years, the journal of 
Comparative Literature of the Academy of Persian Language and 
Literature has tried to supplement the theoretical issues with practical 
examples hoping to set an appropriate paradigm for comparative 
literary studies in Iran. 

 
Editor 
Alieza Anushiravani 
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first time in Iran. Once established, this department can bring scholars 
from other humanities departments together and function as a bridge 
to connect disparate humanities departments. Young Iranian graduate 
students are fascinated by the mobility and inclusiveness of 
comparative literature. The future of literary studies in Iran lies in the 
hands of the departments of comparative literature. It’s our 
responsibility to pave the way for further development of this new 
academic discipline. 

In this issue Elmira Dadvar & Hamidreza Rahmatjoo in “The 
Transformation from a Mythic Tale into a Cinematic Reading: A 
Comparative Analysis” have discussed the reappearance of the story 
of “Little Red Ridinghood” and the myth of the werewolf in a 
cinematic work. The approach adopted in this article is a comparative 
analysis of two different ways of artistic expression-- the literary and 
the cinematic-- considered to be one of the often debated subjects in 
comparative literature today. Khalil Parvini & Masoud Shokri in “The 
Reception Theory in Literary Criticism and Comparative Literature” 
tell us that the domains of literary criticism and comparative literature 
share such a great extent of grounds and notions that the border 
between them is sometimes difficult to define. One of the common 
grounds between literary criticism and comparative literature is the 
Reception Theory. Zohre Taebi in “Hafiz from Two Perspectives: 
Goethe's Romanticism and Emerson's Transcendentalism” discusses 
how Goethe and Emerson took formative steps to introduce Hafiz’s 
poetry to the western literature. The paper study takes the views of the 
comparatist  Prawer and focuses on Hafiz's influence on Goethe and 
Emerson, on their efforts to affect Hafiz's reception in western 
literature and also on the way Hafiz’s thought and poetry were 
received and approved by the German and American literature. Cyrus 
Amiri & Zakarya Bezdoode in “A Comparative Study of the 
Structural Function of Fantasy in Ahmad Mahmoud’s Derakht-e 
Anjir-e Ma’abed and Nathaniel Hawthorne’s The House of the Seven 
Gables” benefits from Ulrich Weisstein's notion of influence in 
comparative literature to show that Ahmad Mahmoud’s Derakht-e 
Anjir-e Ma’abed has been influenced by Nathaniel Hawthorne’s The 
House of the Seven Gables. Furthermore, by focusing on fantasy as 
one of the most important common points between the two texts, and 
by emphasizing distinct structural functions of fantasy in the two 
novels, the researchers try to underline Mahmoud's originality and 
to reveal that the relationship between Mahmood and Hawthorn is 
different from what Weisstein's calls imitation. Mahdi Shafieyan 
& Alireza Jafari in “Sonnet Dethroned, Ghazal Enthroned: A 
Comparative Analysis of Ghazal Form in American and Persian 
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The Future of Comparative Literature in Iran 
 
 

After a few decades of ignoring Comparative Literature in the 
Iranian academia after the death of Fatimeh Sayyah (1963), a new 
wave of Comparative Literature concentration started in Iran.  Some 
departments of Persian and Arabic literature initiated the 
concentration of comparative literature within their respective 
departments. A few journals under the general title of comparative 
literature were published by different universities. The first steps 
towards the establishment of the Comparative Literature Association 
of Iran were taken.  Conferences, which were initiated by Dr. Ilmira 
Dadvar at Tehran University, were held at different universities. 
Proceedings of these conferences were published. President of the 
academy of Persian Language and Literature took the first step in 
appointing Abulhassan Najafi as the Head of the Department of 
Comparative Literature in the Academy. The Academy’s bi-annual 
journal, which started in Spring 2010, has focused on the theories and 
methodology of comparative literature. As a result of the dominanc of 
the traditional influence studies in Iran, new trends and theories have 
not been introduced. However, this newly-born journal has been able 
to fill this gap to some extent. The Academy’s “Workshop of 
Comparative Literature Theories and Methodology” held in 2012 and 
lectures given by distinguished scholars, such as Professor David 
Damrosch from Harvard University, were deeply effective. Other 
literary conferences devoted a few sessions to comparative literature 
as well. All these steps, though some were hasty and immature, 
contributed to the significance and the necessity of establishing the 
department of comparative literature, which is interdisciplinary in 
nature, at Iranian universities. 

We still have a long and difficult way to go but the most 
important point is to make these first steps meticulously and eruditely. 
Shiraz University is determined to establish such a department for the
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