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  مقدمه
رويكردي رايج در عرصة مطالعات نقد ادبي قرن بيسـتم اسـت كـه بـراي     نظرية بينامتنيت 

بررسي نحوة ساخت متون و چگونگي ارتباط آنها با يكديگر اهميت دارد. اين نظريـه بـر   
هاي گذشته بنـا  ها همواره بر پاية متنهيچ متني بدون پيش متن نيست و متن«آن است كه 

ي و بـدون گذشـته خلـق    هـاي اتفـاق  نديشـه شوند. همچنين، هيچ متني با جريـان يـا ا  مي
به )؛ 27(نامور مطلق » شود، بلكه هميشه از پيش چيزي يا چيزهايي وجود داشته است نمي

هـا و متـون    در قلمرو قدرت گفته ،از همان آغاز ،اتيهر متن موجود در ادب«عبارت ديگر، 
ر ارتبـاط بـا   پردازان معاصر معتقدند كه عمـل خوانـدن هـر مـتن د     است و  نظريه نيشيپ

» روابـط اسـت   نيآن متن، منوط به كشـف همـ   رياست كه تفس ياز روابط متن ياهمجموع
جانبه و فردي نيست و هر متني خـود   ). بر اين اساس، فرايند خلقِ اثر فرايندي يك1(آلن 

نوعي بينامتن است كه بايد در ساختار روابط بين متون بررسي شود. ايـن امـر، از طرفـي،    
ي را، كه پيدايش هر متني را محدود به چند منبع اصلي دانسته و آن را كـامالً  نظريات سنت«

از:  ، بـه نقـل  1گـرو  گـي  (پـي » بـرد پنداشتند، زير سؤال ميبسته و منزوي از ديگر متون مي
هاي متون نسبت بـه  ها و تفاوت) و، از طرف ديگر، همساني412سليمي كوچي و قاسمي 

كه هر  فكري متعددي دارد هاي نريشه در جريا بينامتنيت مفهومكند. يكديگر را توجيه مي
هـايي چـون پساسـاختارگرايي و     جريـان « انـد. گيري آن مؤثر بـوده  كدام به نوعي در شكل
در اين ميان، جريان  .شناسي م روسي، فرويديسم، ماركسيسم و زبانسساختارگرايي، فرمالي

لگروه ت شناسي سوسوري در يك  ن و زبانطور مشخص باختي روسي و به سمرمالي، ف2لك
در برداشـت كريسـتوا از مفهـوم مـتن،      ،لكـاني ـ   فرويـدي  ةحظات روانشناسانجنبه و مال

  ).100(غياثوند » اي ديگر اهميت دارنده تأويل در جنبه ئلةبينامتنيت و نسبت آن با مس
نيت ، در طرح اصطالح بينامت4از اين جريانات، به خصوص آراي باختين 3ژوليا كريستوا

گيري از ايـن نظريـات،    كل بود، با بهره استفاده زيادي برده است. او، كه از اعضاي حلقة تل
 »ديـالوگ و رمـان   كلمـه، «اي با عنـوان  در مقاله 1960اصطالح بينامتنيت را در اواخر دهة 
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 ةدر زمين). كريستوا 356براي اولين بار معرفي كرد (سامويل، به نقل از: دادور و ديگران 
مفهـوم مـن از بينامتنيـت بـه     «نويسد: گيري بينامتنيت ميدر شكل 1ثير باختين و بارتتأ

در باب را باختين  ةخواستم ايدگردد... ميمتن بارت برمي ةگرايي باختيني و نظريمكالمه
 كريسـتوا » (چندآوايي بودن سخن بـا مفهـوم چنـد مـتن در يـك مـتن جـايگزين كـنم        

يچ متن مستقلي وجود ندارد و هر متن با متون پيشـين  ). از نظر كريستوا هم ه165ـ164
؛ هـر متنـي   هاسـت قـول  نقـل  ةشـد  كـاري  معرق ةهر متني مجموع«خود در تعامل است: 

 نيبر ا ستوايكر). 5(ويكلي » يافتة يك متن ديگر است يدگرگونشده و  صورت مستحيل
رو،  نيـ ا برشـمرد؛ از توان آنها را ينم هها چنان است كپنهان متن يوندهايپ هباور بود ك

 همتن برگرفتـ  مةه ،قرار داد. از نظر او »عنقد مناب« يسنت شيگرا لرا در مقاب تينامتنياو ب
آشكار  خي پيوندهاي ظاهري وبر يوجو جست ن،ياست؛ بنابرا نامتنيمتن ب ةاست و هم

 تيـ نامتنيب ل،يـ دل نيهمـ هاي اصلي مـتن بكنـد. بـه    هسرچشم افتنه يب يتواند كمكينم
(نـامور   استفاده نشـد  يكاربرد عمل يبرا گاهچيكرد و ه دايپ ينظر ةفقط جنب ييتواسيكر

، لوران 2پردازاني همچون روالن بارت، مايكل ريفاتر ). پس از كريستوا، نظريه138مطلق 
به مطالعة نظرية بينامتنيـت روي آوردنـد و آرا و نظريـات نـويني را      4و ژرار ژنت 3ژني

آراي مايكل ريفاتر در ارتباط با نظرية بينـامتني معطـوف بـه     ،مطرح كردند. در اين ميان
گيرد كـه از جملـة   خواننده و خوانش متن است. اين ديدگاه مفاهيم متعددي را در برمي

آنها مفاهيم بينامتنيت حتمي و بينامتنيت احتمالي است. بينامتنيت حتمي بر پايـة قطعـي   
گيـرد امـا بينامتنيـت     متعـدد شـكل مـي   بودن ارتباط يك متن با متون ديگر طبق شواهد 

احتمالي به درك و تشخيص خواننده نسبت به ارتباط يك متن با متون ديگر اشاره دارد. 
تواند راهگشاي درك و تفسير ارتباط بين متون متعـدد از ادبيـات جهـان،    اين مفهوم مي

  باشد. فرانكشتاين در بغدادو  قلب سگيمانند 
فرانكشـتاين در  و  قلـب سـگي  بينـامتنيِ دو رمـان    در اين پژوهش به بررسي رابطـة 

، به 1925در  قلب سگي، بر اساس ديدگاه مايكل ريفاتر پرداخته شده است. رمان بغداد
، پس از حملة 2013در  فرانكشتاين در بغداددنبال انقالب بلشويكي در روسيه، و رمان 
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سـت كـه از   امريكا به عراق، نگاشته شـده اسـت. وجـه مشـترك دو رمـان موجـودي ا      
آيـد و دسـت بـه خشـونت و رفتارهـاي      هاي يك يا چند جسد بـه وجـود مـي    پاره تكه
هـاي ايـن    هايي را در برخي مؤلفـه ها و همسانيزند. اين امر مشابهتناپذير مي بيني پيش

مايه و ساختار به وجود آورده است كـه بررسـي    پردازي، درون دو رمان، مانند شخصيت
بين دو رمان داللت كند. اهميـت  » بينامتنيت احتمالي«تواند بر  يآنها طبق نظرية ريفاتر م

 يپيوندهااز  يجديد فقابحث در آن است كه تجزيه و تحليـل رابطـة بينـامتنيِ متـون     
  . هددمي ارقر هننداخو رختيادر ا مختلف فرهنگي ـ بياد

اه بر اين اساس، در اين مقاله پس از بررسي مـوجزي از نظريـة بينامتنيـت از ديـدگ    
ريفاتر و معرفي كوتاهي از ميخائيل بولگاكوف و احمد سعداوي و نيـز دو رمـان مـورد    

 فرانكشـتاين در بغـداد  و  قلـب سـگي  مايكل ريفـاتر بـر رمـان    نظر، به كاربست نظرية 
هاي پنهان ميان دو رمـان، بـر نـوآوري سـعداوي در رمـان      پردازيم و با اشاره به اليه مي

 هاي زير پاسخ دهيم:كوشيم به پرسش كنيم و مي يكيد مأت فرانكشتاين در بغداد

هاي نظرية بينامتنيت مايكل ريفاتر در بررسـي ايـن دو اثـر    . كدام يك از زيرشاخه1
  كند؟مصداق پيدا مي

هاي دو اثر در چه مـواردي نمـود   ها و همساني. با توجه به نظرية مورد بررسي، شباهت2
  دارد؟
  هاي رمان تغييراتي به وجود بياورد؟خصيتسعداوي چگونه توانسته است در ش .3

  
  پيشينة بحث

رسد تا كنون هيچ پژوهشي به بررسي وجوهاي به عمل آمده، به نظر مي براساس جست
نپرداخته است اما دربارة هر كـدام   فرانكشتاين در بغدادو   قلب سگيهاي  بينامتنيِ رمان

فرانكشـتاين  تراگونگي رمان « اي صورت گرفته است: مقالة هاي جداگانهاز آنها پژوهش
، نوشتة صـديقه حسـيني و   »مري شلي فرانكشتايناحمد سعداوي در تطبيق با  في بغداد
هاي محتـوايي ايـن دو   ويژگياز تراگونگي در برخي  ةبررسي رابط)، به 1399ديگران (

پرداخته اسـت. مقالـة   متن از نوع جايگشت  رمان و تغييرات ايجادشده در محتواي بيش
، »فرانكشتاين في بغدادو  پستيهاي هاي پست مدرنيسم در رمانش تطبيقي مؤلفهخوان«
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مدرنيسـم،   )، به بررسي تطبيقي عناصر پست1395نوشتة علي افضلي و نسرين گندمي (
نظمي زماني و مكاني در دو رمـان اشـاره دارد. مقالـة    جايي، چندصدايي و بي مانند جابه

) 2016( فراس صالح عبـداهلل العتـابي  ، »داين في بغدافرانكشت روايةرميز النسقي في تال«
 فـي  التـدهور  بنيــة يالتشك«اختصاص يافته است. ها شخصيت ختيشنا نشانهبررسي به 
بـه بررسـي غيـاب و     )2014( سلمان كاصد »سعداوي احمد بغداد في فرانكشتاين روايــة

، مقالـة  قلـب سـگي  . در رابطـه بـا   پـردازد ها بين واقعيت و خيال مـي حضور شخصيت
) بـه  1385به قلم مرضـيه يحيـي پـور (   » در آثار ميخائيل بولگاكوف قلب سگيجايگاه «

سياسي و وضعيت اجتماعي  ـ  بحران شديد اقتصادي ةهاي نويسنده دربارديدگاهبررسي 
 ةاي (پيكـر ژيلبـر دوران و نقـد اسـطوره   «پرداختـه اسـت. در مقالـة     حاكم بر شـوروي 

	بهمـن و پـور   بهروز عـوض ، نوشتة )»فوميخاييل بولگاكاثر 	قلب سگي	مطالعاتي: رمان
بـا اسـتفاده از نظريـة ژيلبـر      قلـب سـگي  )، اسطورة دگرديسي رمان 1393ر مطلق (نامو

  دوران بررسي شده است.
  

  بينامتنيت ريفاتر
نظريـات  از رود. يكـي  پردازان حوزة بينامتنيت بـه شـمار مـي    ريفاتر از محققان و نظريه

شـود. ريفـاتر در    قائـل مـي  » بينامتنيـت «بـا   »بينامتن«است كه ميان  او تمايزي توجه قابل
هايي است كه با آنچه پـيش چشـمانمان   بينامتن مجموعة متن«گويد: تعريف بينامتن مي

هايي كه يك فرد در خاطراتش هنگـام خـوانش   شود؛ مجموعة متنقرار دارد، مرتبط مي
پايان است. به عالوه بينامتن ك پيكرة بييابد. در نتيجه بينامتن ييك نوشتار معين در مي

). او بينامتن را 271(نامور مطلق » بنا بر سطح دانش يا فرهنگ هر شخص متفاوت است
فراينـد كلـي ارجـاع بـه     «كنـد و آن را  تر از بينامتنيت مطـرح مـي  همچون مفهومي كلي

  ). 27داند (همان مي» ها از سوي مخاطببينامتن
ارت است از متون مؤثر در درك يـك مـتن، كـه در هنگـام     توان گفت بينامتن عب مي

شود. بر اين اساس، ريفاتر رويكرد بينامتنيـت را  خوانش متن به ذهن خواننده متبادر مي
ينامتنيت حتمي متضـمن  كند، بينامتنيت حتمي و بينامتنيت ضمني. ببه دو نوع تقسيم مي
گيـرد و بينامتنيـت   گر قـرار مـي  دي متندر پسِ  اًيك بينامتن علنآن مواردي است كه در 
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تـوان بـراي   هاي بالقوة بسياري را مـي احتمالي متضمن مواردي است كه در آنها بينامتن
هرگاه مناسبات بينامتني را نتـوان از  « ،به عبارت ديگر). 186 يك متن خاص يافت (آلن

شـويم.   ير كرد، با بينامتنيت حتمي يا اجباري مواجه مامتن مورد نظر منتقد حذف يا انك
متنـي بـر اسـاس تجربيـات شخصـي فـرد و يـا         اما بالعكس هنگامي كه پيوندهاي ميـان 

). 277 (نامور مطلـق  »شويمبا بينامتني احتمالي و تصادفي مواجه مي شودخواننده ايجاد 
نظر  بيند، صرفهايي كه در متن ميدر واقع در بينامتنيت حتمي خواننده با توجه به نشانه

كند ولي در بينامتنيـت احتمـالي ايـن    ود، به ارتباط بينامتني اشاره مياز دانش و درك خ
بينامتنيت احتمالي با تأكيد بر نقش خواننده يك پديدة فردي و مربوط بـه  «گونه نيست: 

است كه از شخصي به شخص ديگر، در شرايط مختلـف، متفـاوت    "خواننده"خوانش 
تمالي] مطـابق خواننـدگان دگرگـون    گويد: بينامتنيت[احريفاتر در اين باره مياست. 

گردد [...] دريافت يك متن يك خوانش دوگانه اسـت: خواننـده يـك معنـا را از      مي
افزايـد، ايـن   كنـد و يـك داللـت ضـمني بـر آن مـي      اي از يك متن دريافت مي قطعه

(ريفـاتر، بـه نقـل از:    » افزايش به ميزاني است كه او در جايي ديده يـا شـنيده باشـد   
  ).278نامور مطلق 

  
  قلب سگيبولگاكوف و 

نويس روسي،  نويس و نمايشنامه نگار، رمان ، پزشك، روزنامه1ميخائيل آفاناسيِويچ بولگاكوف
يف اوكراين متولد شد. برخي از آثار او، بـه دليـل وجـه انتقـادي كـه       در شهر كي 1891در 

آنجـا كـه بيشـتر    ها پس از مرگ او منتشر نشدند. از  داشتند، در زمان حياتش و حتي تا سال
هاي خود از زبان نمادين و تمثيلي بهـره   آثارش محتواي سياسي و اجتماعي دارند در نوشته

گارد ، هاي شوم مرغ تخم، برف سياه، يسگقلب ، ريتاامرشد و مارگ توان مي آثارشاز برد.  مي
 همسنت ادبيـات كالسـيك قـرن نـوزد    را نام برد.  هاي يك پزشك جوان يادداشت و سفيد
 ةف نتيجـ وفرد بولگـاك  منحصربه ةانديش دهد. او را تشكيل مي 1920دهة آثار  ةه شالودروسي
، 3فيودور داستايفسكي، 2لاي مانند نيكالي گوگو گيري از تجارب ادبي پيشينيان برجسته بهره

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Mikhail Afanasyevich Bulgakov 
2. Nikolay Gogol  
3. Fyodor Dostoevsky 
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ايـن   ةمايـ  اسـت. در بـن   3و آنتـون چخـوف   2ينشـدر  وفميخاييل سالتيك، 1يلستووتف ل
بـه   سيكاچووا،» (شود ديده مينويسنده  ةبينان في و ديدگاه خوشها مسائل عميق فلس انديشه

  ). 2پور  نقل از: يحيي
نوشت، اما به دليل ديـدگاه انتقـادي او،    1925ا در ر قلب سگيميخائيل بولگاكوف 

) بـه  1940ها پس از مرگ نويسنده ( ، يعني سال1987اين اثر در روسيه نخستين بار در 
در لندن و فرانكفورت منتشر شده بود. از اين  1968در چاپ رسيد، هرچند پيش از آن 

هاي متعددي در زمينة نمايشنامه و فيلمنامه در داخـل و خـارج از روسـيه    كتاب اقتباس
اي از ايـن  محمـد يعقـوبي در ايـران نمونـه     دل سـگ صورت گرفته اسـت. نمايشـنامة   

را، در بحبوحة  4يچهاست. اين رمان داستان پزشك جراحي به اسم فيليپ فيليپوو اقتباس
بـرد و   كشد. او سگ ولگردي را از خيابان به خانـه مـي  انقالب كمونيستي، به تصوير مي

د. اين زن طي يك عمل جراحي غدة هيپوفيز و غدد جنسي مرد جواني را به او پيوند مي
ريزد، روي دهد، موهايش ميآرام به انسان تغيير شكل مي نام دارد آرام 5سگ كه شاريك

شـود.   تواند صحبت كند و به يك مرد بالغ (شـاريكوف) تبـديل مـي   ايستد، ميميدو پا 
هاي عقيدتيِ همسايگان كمونيست پروفسور،  شاريكوف پس از مدتي، تحت تأثير تلقين

آورد كه باعث  با آزار و اذيت ديگران مشكالت زيادي را در خانه و خيابان به وجود مي
هاي دولتي قـرار بگيـرد. سـرانجام دكتـر      ونيكميسها و شود دكتر مورد تعقيب كميتهمي

  شوند او را به حالت اولش برگردانند.فيليپ فيليپويچ و دستيارش ناچار مي
  

  فرانكشتاين در بغدادسعداوي و رمان 
در بغـداد   1973نگار و مستندساز عراقي در  نويس، شاعر، روزنامه احمد سعداوي، رمان

كار كرده است كه  MICTخبرنگار در بي.بي.سي. و متولد شد. او مدت زيادي به عنوان 
او ، كشـور زيبـا  توان به هاي او ميبر مضامين آثار او تأثير زيادي گذاشته است. از رمان

خـاطرات  ، درگـاه گچـين  ، فرانكشتاين در بغداد، ميردكند يا ميبيند، بازي ميخواب مي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Lev Tolstoy 
2. Mikhail Saltikov-Shchedrin 
3. Anton Chekhov 
4. Filipp Filippovich 
5. Sharik 
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 39سـعداوي را يكـي از    2010، اشاره كرد. انجمن داستان نويسي بيـروت در  خانم دي
 2014در  فرانكشتاين در بغدادنويس برجستة زير چهل سال عرب برگزيد. رمان  داستان

  فرانسه را دريافت كرد. GPIجايزة  2017جايزة بوكر عربي و در 
)، كه به تأثير حملة امريكـا بـر عـراق و حـوادث     2013( فرانكشتاين در بغدادرمان 

اي در ميان خواننـدگان داخـل و خـارج از عـراق     گسترده پردازد، بازتابپيرامون آن مي
داشته و به بيش از سي زبان ترجمه شـده اسـت. ترجمـة انگليسـي آن، كـه بـه توسـط        

 قـرار گرفـت.   2018 2المللي من بـوكر  انجام شده است، در فهرست بين 1جاناتان رايت
اسـتفاده از   و لئارو سـور  ديشـد  ي، نـوآور اهيطنز ساند از:  عبارترمان  نياوجوه بارز 

  باشد.مردم عراق  يها  گروه ةهمتواند نمايندة  ميكه  يتيشخص
پـردازد كـه، در   سعداوي در اين كتاب به زندگي دستفروشي به اسم هادي عتاك مي

كنـد و بـا    مانده از انفجارها را جمع مـي  هاي اجساد باقيميانة جنگ امريكا و عراق، تكه
نگاري  كند. شسمه، كه بعدها روزنامهمه درست ميپيوند دادن آنها موجودي به اسم شس

نامد، براي برپايي عدالت و انتقام عامالن قتل اعضاي بدنش بـه پـا    او را فرانكشتاين مي
هـاي پوسـيدة   كشد. پس از مـدتي، بـراي جـايگزيني تكـه    خيزد و افراد زيادي را مي مي

ردم و نيروهاي آورد كه باعث ترس و وحشت مهاي فجيعي روي ميبدنش به خشونت
شود. سرانجام نيروهاي امنيتي، به اشتباه، هادي عتاك را بـه جـاي او دسـتگير    دولتي مي

به فاصلة تقريباً صد سـال از هـم، بـه دنبـال      دو اثربينيم، اين كنند. همان طور كه ميمي
 1917 يكيانقالب بلشـو اند: وقايع سياسي مهم حاكم بر عصر نويسندگان، نگارش يافته

  در زمانة سعداوي. 2005 در ف و حملة امريكا به عراقبولگاكوانة زمدر 
هـا و   رغم اخـتالف جغرافيـايي، فرهنگـي و زبـاني، همسـاني      بين اين دو رمان، علي

توجهي وجود دارد كه بايد ريشة آن را در شرايط اجتمـاعي و سياسـي    هاي قابل شباهت
ها، تفاوت مهمـي   غم همسانيحاكم بر عصر نويسندگان جستجو كرد. با اين حال و به ر

سـاخته هسـت كـه سـبب تغييـر نمادهـا در        نيز در اهـداف ايجـاد ايـن موجـود دسـت     
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 .Jonathan Wright تمدن عربي و  ) تحصيالت خود را در زمينة1953نگار انگليسي (متولد  مترجم و روزنامه

اي  تركي در آكسفرد به اتمام رسانده و آثار عربي بسياري را به زبان انگليسي ترجمه كرده است كه جوايز ارزنده
  اند. را براي او به همراه آورده

2. The Man Booker Prize 
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دهـد رابطـة ميـان دو رمـان، از نـوع رابطـة       شده است و نشان مي فرانكشتاين در بغداد
رمان تقليدي نيسـت، بلكـه بـا تغييـر      فرانكشتاين در بغدادتفسيري نيست و به تبع آن، 

  هايي متفاوت است.ها متني جديد با داللتهنمادها و نشان
  

  فرانكشتاين در بغدادو  قلب سگيبررسي پيوندهاي بينامتني 
  پردازي . شخصيت1

شخصيت، در اثر روايتي يا نمايشي، فردي است كه كيفيت رواني و اخالقي او در عمل 
كـه   ،هـايي را كند وجود داشته باشد. خلق چنين شخصيت گويد و مي وي و در آنچه مي

پـردازي  كنند، شخصيتبراي خواننده در حوزة داستان و رمان مثل افراد واقعي جلوه مي
كند، حضور  ). آنچه دراين دو رمان توجه مخاطب را جذب مي85 گويند (ميرصادقيمي

  هاي قوي شخصيتي خيالي است كه زائيدة پردازش ذهن قوي نويسندگان است.شاخصه
مسهالف) شاريك (شاريكوف) و ش  

هاي يك يا چنـد جسـد بـه    روست كه از تكه به در هر دو رمان، مخاطب با شخصيتي رو
وجود آمده و به يكباره يا به تدريج تحول پيدا كرده و به شكل انسان درآمده اسـت، در  

بـه تـدريج و    قلب سگيحالي كه خود در اين تغيير نقشي ندارد. اين تغيير و تحول در 
اين صورت كه شخصيت اصلي آرام و به تدريج از سـگي   دهد، بهدر طول زمان رخ مي

كند. همراه با تغيير جسمي، اخالق و رفتـار  ولگرد به يك مرد بالغ زشت تحول پيدا مي
كند و به دنبـال آن اسـت   ها و اموال خانواده حمله ميكند، به ارزشاو نيز تغيير پيدا مي

وف، از طريـق ايـن شخصـيت،    كه جايگاه خود را در جامعة شوروي پيدا كنـد. بولگـاك  
حس تفكر مخاطب را به سوي بحران تحول تدريجي هويت انسـاني در نتيجـة شـرايط    

انگيزاند. هدف او اين است كه عمق تغيير و تحول افـراد جامعـه در پـي    اجتماعي برمي
تر به تصوير بكشد و، از سوي ديگر، با دادن زاويـة  تر و ژرفانقالب بلشويكي را عميق

تر نشان دهد. بولگاكوف با استفاده از به اين شخصيت اين دگرگوني را واقعي ديد راوي
اين تمثيل تأثير ناكارامدي سياسي و اجتماعي بعد از انقالب بلشـويكي شـوروي را بـه    

كـرده   ليتحصـ  ةسـند يپزشـك و دانشـمند و نو   كيبه عنوان  خوبي نشان داده است. او
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اسـت كـه بـه مـرور      اي يطوالن يتكامل نديفرا ديموجود جد كي ساختدانست كه  يم
قلب . بولگاكوف در رديگيشكل م يطيمح راتيياز عوامل و تغ ياريبس و به كمكزمان 
 ياجتمـاع  يبازسـاز از طريـق  كرد كه صرفاً  ديمسئله تأك نيبودن ا ناپذير بر امكان يسگ
ان داسـت  "سـگ "در واقـع  «ي ساخت. به اعتقاد مترجم ايراني كتـاب،  ديانسان جد توانب

ها تحت ستم و خشونت بوده و به جـاي آدميـزاد بـا او     همان مردم روسيه است كه قرن
 موجودي به سگ تبديل براي كه دشواري را  پيوند و عمل  چون جانوران رفتار شده است

  ).10ـ9(بولگاكوف » دانست  جريان انقالب خود توان شود مي مي انجام انسان شبيه
كه روح يكي از كشتگان بـه جسـمش    س از آنبرعكس شاريك، مخلوق سعداوي، پ

شود و همچون انساني بـالغ  شود، يكباره از جسد مرده به مردي زنده تبديل ميوارد مي
خيزد. سعداوي بـراي نشـان دادن آثـار سـريع و مخـرب      در پي انتقام و عدالت به پا مي

ان بـه عنـو   پـردازي هوشـمندانه و دقيقـي بهـره بـرده اسـت زيـرا او        جنگ از شخصيت
 در اش يشخص اتيتجرببود بلكه خشن عراق مواجه  يهاتينگار نه تنها با واقع روزنامه

انتقـاد و  انتخاب اين شخصـيت بـه   با  يسعداو. گذاشت ريبر كار او تأث زيارتش عراق ن
و  ريـ مربوط بـه افـراد درگ   ديو عقا يزندگ ةوياظهارنظر در مورد اضطراب، اقدامات، ش

-يتجربه مـ  كيكه شار يكل راتييتغپردازد. از طرفي،  مي ساكن در بغداد پس از جنگ
اسـت، در صـورتي كـه    برگشـت   قابـل  گـر يد يعمـل جراحـ   كيكند موقت است و با 

 تغييرات شسمه دائمي است و تا زماني كه خود او بخواهد اين تغيير پايدار است.

دو اثـر  نام بودن آنها در هر پردازي اين دو شخصيت بي توجه در شخصيت نكتة قابل
هاي مختلف، و البته احساسي كه است. آنها از خود اسمي ندارند بلكه برحسب موقعيت

گذارند. اهميت اين امر  هاي رمان نسبت به آن دو دارند، بر آنها  اسم ميديگر شخصيت
 تحقـق  يبـرا  ينقش مهم و هدفمنـد  يها در هر اثر ادبتيشخص ياساماز آنجاست كه 

 ةددهنـ  بازتـاب  شان،مختلف كاركردهاي ليبه دلاسامي،  رايدارد ز هاي نهفته در اثر انديشه
اغلب  تياسم شخصاست. مختلف  يهادگاهياز د ياسيس ةتجرب ي واجتماع يهانگرش
نام بودن ايـن دو شخصـيت بـا ايـن هـدف       . بيستواخالق ا و عملكرد، گفتار نشانگر

 هيـ را توج ياسـام  نياپنهان در پشت  يهاو نقش يمعاننويسندگان  گيرد كهصورت مي
در اثـر   .نـد ياب مـي خود رمان ارتبـاط   نيبا مضام يمعان نيو نشان دهند كه چگونه اكنند 
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صـدا  » شـاريك «بولگاكوف، سگ در ابتدا اسمي نـدارد، زن تايپيسـت در خيابـان او را    
)؛ اين اسم با وضعيت نامناسب 14(بولگاكوف » بيا سگه. بيا، بيا پسر، شاريك...«زند:  مي
دختر صدايش زده بود شاريك... چه اسمي انتخاب كرده بود، شـاريك  «تناقض دارد: او 

اسمي است مناسب سگ گرد و قلنبه و ابلهي كه غذايش جو دوسر باشد. سگي با اصل 
خـورده، كثيـف و ولگـرد بـود بـا پهلـوي        اي گَر، كتـك و نسب. در حالي كه او دورگه

اي به وضعيت بـد و آشـفتة او   ن اسم را كنايهتوان اي). مي15(همان » زده سوخته و تاول
هاي رمان بـر  هاي مختلف، ديگر شخصيتدانست. در جريان داستان، برحسب موقعيت

 2غول كوچك، بورمنتـال  1نامد، زيناگذارند، آشپز او را ابليس ميهاي ديگري مي او اسم
اسـم  ، مـدير كمونيسـت سـاختمان،    3وحشي و... پس از مدتي، سگ با كمك اشـووندر 

كند و بـه دنبـال آن اسـت كـه ايـن اسـم را بـراي        را براي خود انتخاب مي 4شاريكوف
  شود.خودش ثبت كند اما با مخالفت فيليپ فيليپويچ مواجه مي

برجستگي و اهميت بيشتري دارد. بـه موجـود    فرانكشتاين در بغداداين امر در رمان 
كه به او امكان دهد  يشخصم اتيخصوص اشده در اين رمان هم در آغاز اسمي ي ساخته

 ياصـطالح بـرا   چنداز سعداوي  ،حال نيبا اداده نشده است.  داشته باشد يحس انسان
». فرانكشـتاين «و » جاني«، »مجرم ايكس«، »شسمه«كند، از جمله ياستفاده م او فيتوص
 خالق كهشسمه اولين اسمي است  اند. بر او نهاده گريد يهاتيشخصرا  هااسم نيا همة
در فارسي » چيز«بر او گذاشته است. اين كلمه در گويش عراقي معادل  عتاك، يهاد او،

بــه صــورت  شســمه را ،يســيبــه انگل ياز عربــ نرمــا ، متــرجمتيــجاناتــان را اســت.
»name what its « (اسمش چيست؟)يتـوان بـرا  يمـ رجمه كرده اسـت. از ايـن اسـم    ت 

 دگاهيـ د شينما نيو همچن ني داستادئولوژيو نشان دادن اشسمه  تيشخص ييرمزگشا
نام  استفاده كرد. يعراق به صورت هنر ةدر مورد موضوعات مختلف در جامع يسعداو

فرانكشتاين هم، كه در متن رمان دو بار از زبان شخصيتي به نام محمود سوادي بر زبان 
مـري شـلي    فرانكنشـتاين يـا پرومتـة مـدرن    آيد، ذهن مخاطب را به هيوالي رمـان   مي

ها و احساس نام نيا نيمحكم ب ونديغالباً از پ يوداسعكند. به اين صورت، رهنمون مي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Zina 
2. Bormenthal 
3. Shvonder 
4. Sharikov  
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در رمـان  كنـد.  يمـ  فادهخود است يدر ساختار موضوع يبه عنوان عنصر يشخص تيهو
اهميت اين موضوع با تالش سگ براي انتخاب اسم و ثبـت آن در روزنامـه    قلب سگي

  .نشان داده شده است
بولگاكوف در تصوير  چارچوبق شخصيت شسمه از عالوه بر اين، سعداوي در خل

خاستگاه شاريكوف (به عنوان شخصيتي پديدآمده از دو موجود مشخص: سگ و كلـيم  
شود و به تنوعي چندگانه و ناشناخته در تصـويرگري شسـمه رو   چوگونكين) خارج مي

 ياعضـا  از من كه آنجا از«آورد: او جسمي است گويي متشكل از همة قبايل جهان:  مي
 تشـكيل  اجتمـاعي  طبقـات  و نژادهـا  هـا، قبيله ها،قوميت مختلف هايزمينه با افراد بدن
 مـن . است نيامده دست به گذشته در هرگز كه دهممي نشان را غيرممكن تركيبي ام شده
كـه   ييهـا  بخـش  ابهام و تنوعِهمين  ليبه دل). 161(سعداوي، » هستم عراقي شهروند اولين
 ةدهنـد  كرد، كـه نشـان   نييتع شيتوان از پ ياو را نم فتار، راند ر رفتهبه كاشسمه  جاديا يبرا

با  توان ري شاريكوف را ميرفتا يهاجنبه شتريبصورتي كه در ، است رييتغ يبرا يو ييتوانا
را بـه   يكوفشـار  ي،ريتصو يهاميمجموعه فر نيا .ادد حياو توض يو انسان يوانيح پيشينة
را نشـان  او  شـرفت يپعـدم   ليـ دل وول نـاتوان اسـت   كه از تحـ  ستايا تيشخص كيعنوان 

ـ  ةنـ يغالبـاً در زم  يمنفـ  فيتوصـ  ني. چنـ دهد يم بولگـاكوف از   زيـ و طنزآم نانـه يبدب ةمعادل
  .شود يم ريتفس يشورو رياتحاد جماه ديبا مرد جد وفكيشار

  و حسيب محمد جعفر 1ب) كليم چوگونكين
حضور دو شخصـيت اسـت كـه     پردازي اين دو رمان توجه ديگر در شخصيت نكتة قابل

كليم  قلب سگيرغم حضوري كمرنگ تأثير زيادي در پيشبرد ماجراي رمان دارند: در  به
شود و فيليپ فيليپويچ غدد جنسي خالفكاري الكلي است كه در طي درگيري كشته مي

كه سگ، بر خالف انتظار دكتر، بـه   د. پس از آنزن و غدة هيپوفيز او را به سگ پيوند مي
شـود، الكـل   ي بالغ تبديل شد، به تدريج شخصيتش با شخصيت كليم جايگزين ميانسان
رسـاند. فيليـپ فيليپـويچ، هنگـامي او را      هـا آزار مـي  كند و بـه زن خورد، دزدي ميمي

  كند: بيند، رفتارش را با تأثير كليم توجيه ميتغييرناپذير مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Klim Chugunkin 
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  »حله.مر«اي پراند: پرتي ناگهان كلمه فيليپ فيليپويچ با حواس
  »متأسفم چه ...؟«اي به او انداخت: زده بورمنتال نگاه شگفت

شـود كـرد.   كاريش نمـي «و با تلخي سر جنباند. » يك مرحله است«فيليپ فيليپويچ تكرار كرد: 
  )115 بولگاكوف» (كليم.

نگهبان هتلي است كه در جريان يك عمل  فرانكشتاين در بغدادحسيب محمد جعفر در 
رود. روح سرگردان حسيب به دنبـال  شود و جسدش كامالً از بين ميانتحاري كشته مي

گردد كه در آن آرام بگيرد و با پيدا كردن جسمي كه هـادي پيونـد زده بـود    جسدي مي
اي در البتـاوين ديـد... بـا    اي را وسط خانـه مرد برهنة خوابيده«شود. وارد اين جسم مي

خـود را در حـال فـرو رفـتن در آن      اش اين جسد كبود را لمس كرد، اودست هيواليي
ديد، سپس همة جسد را پوشيد... در آن لحظه يقين داشت كه اين جسد روحي نـدارد،  

). ايـن  48(سـعداوي  » همان طور كه خودش اين طور بود، روحي بود كه جسم نداشت
روح، به همراه ديگر اعضاي بدن شسـمه، تـأثير زيـادي در پيشـبرد وقـايع رمـان دارد.       

شتة اين دو شخصيت (كليم و حسـيب) در تفسـير  خصوصـيات و اعمـال     شناخت گذ
پـردازي آنهـا    كند. عالوه بر اين، در شخصـيت  شسمه و شاريكوف به مخاطب كمك مي

كـه از   تغييـر خصوصـيتي  در انسان  ييعدم توانا ي وجود دارد مبني برقيعم يمفهوم فلسف
  شود. انسان همواره با او حمل مي و به وسيلة جنبة پنهان شوديم ليتحمبر او  يكينظر ژنت

  پويچ و هادي عتاكيج) فيليپ فيل
 ويك يا چند عضـ  زدندر هر كدام از اين دو رمان شخصيت مؤثري وجود دارد كه با پيوند 

، فيليپ فيليپـويچ، هماننـد   قلب سگيآورد. در  مرده، ناخواسته، انسان جديدي به وجود مي
كه بيمارانش را در آپارتمان مجلـل خـود    خود بولگاكوف، پزشك جراح روشنفكري است

هـايش در   دهـد. او، در صـحبت  سازي انجام مي كند و تحقيقاتي را در زمينه جوانمعاينه مي
شناسـيد، نـه؟ مـن مـرد      دوست عزيز، شما كه مرا مـي : «كند چنين معرفي مي رمان، خود را

ام. نـه تنهـا در    وانههاي بدون پشـت  واقعياتم، مردي كه متكي به مشاهده است، دشمن فرضيه
شناسند. اگر چيزي بگويم، به اين معناست كه  روسيه، بلكه در اروپا هم مرا به اين صفت مي

). بسـياري از منتقـدان   51(غبرايـي  » ام ام را از آن گرفتـه  واقعياتي قرار دارد كه نتيجه ةبر پاي
هـا و  وف و انديشـه زندگي فيليپ فيليپويچ در ابتداي رمان را نمادي از زندگي خود بولگاك
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سـازي،   جـوان  ةدانند. او، ضمن تحقيقات خود در زمين ايدئولوژي سياسي و اجتماعي او مي
زند امـا بـر خـالف    اي را به سگي ولگرد پيوند ميغدة هيپوفيز و غدة جنسي شخص مرده

 ياصـل  ةزيانگ شود.كند و در نهايت به انسان تبديل مي روز تغير مي انتظار او اين سگ روزبه
اسـت   »انسـان  سـم يارگان يساز جوان يآن برا ليو پتانس زيپوفيه ونديقبول پ كشف قابل«او 
مانند  چيزيمنتظر هايش  ها پيش براي آزمايش رسد پروفسور از مدت ). به نظر مي76همان (

فيليـپ فيليپـويچ هنگـام     .شده است يزير برنامهها پيش  از مدتپروژه  نيبوده و اشاريك 
همـان  (درست همان چيزي است كـه او نيـاز دارد    كيراششحال است؛ بسيار خو شيآزما
و  خـود سـوق دهـد   هـدف   ريسگ را در مس تاكند يفرصت استفاده ماين از  نيبنابرا ،)18
  برگردد.  خودش هيو علا شيآزماحاصل  دانتظار ندار كه است يهيبد

ايي هــبـا چشـم  «فروشـد،   جـات مـي   گـرد ميانسـالي اسـت كـه عتيقـه      امـا هـادي دوره  
هايي كهنه كه بـا آتـش سـيگار سـوراخ شـده اسـت و از او بـوي        زده و لباس بيرون ازحدقه

كند، در  اي مخروبه زندگي مي). او در خانه26(سعداوي » رسدمشروبات الكلي به مشام مي
هـاي خيـالي   رود و براي همشهريانش داسـتان خانة عزيز مصري مي اوقات فراغتش به قهوه

داللـت ديگـري نيـز دارد:    شـده   نسبت به حـوادث روايـت   كعيت عتاموق«كند. تعريف مي
(النشـمي،  » شود ي ميدسعي دارد چيز مفيدي بسازد مشغول كاري مهم و جكه گردي  دوره

هنرمنـد   كيـ بـه عنـوان   جسـد آفريـدة خـود را     ). هـادي 33به نقل از: حسيني و ديگران 
هـاي متروكـه،    فجارها در كوچهكند كه پس از ان اجسادي اختراع مي هايتكهخودساخته از 

اند. او اعضاي قربانيان انفجارهـا   فراموش شده ها والي خيابان الي گل هاي ويران و البهخانه
 يبرا يهاد ةناخواست ةزيانگ كند.كند و با پيوند آنها به هم يك جسد درست ميرا جمع مي

در پـي  و ااست كه  يزيهمان چ ةجينت انيقربان ساداجهاي اعضاي تكهاز  موجود كي جاديا
راده الك ةدر منطق ي، كه در انفجاردوست و شريك تجاري خود، ناهم عبدكياز دست دادن 

 سـردخانه بـه   مگـرفتن جسـد نـاه    يكه بـرا  يهنگام ي،هاد. كشته شد، متحمل شده است
هنگامي كه ديـد جسـد قربانيـان    «د: شو يشوكه ماز شنيدن سخن مسئول سردخانه رود،  يم

 نجسد را جمع كاند، مسئول تشريح به او گفت كه يك  نه با هم آميخته شدهانفجارها چگو
. پـس  )263سعداوي ( »تحويل بده، اين پا را بگير و آن دست را و همين طور [ادامه بده]و 

رسد كـه منتظـر اسـت آنچـه را از      تفاوت به نظر مي يك شرور بي«از اين حادثه، او همانند 
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 يآور جمـع  يو بـرا ا ةزيـ انگ). 29و  28(همـان  » آورد خواهد به دسـت  قطعات انساني مي
ادعـا   خـود طـور كـه    جسد، همان جاديا يو دوختن آنها در كنار هم برا قطعات بدن انسان

آنهـا   يبـرا  ين مناسـب يدفتبشناسد و  تيرا به رسم ها  اين كشتهاست كه دولت  نيكند، ا يم
جسـد كامـل    كي نيا رايدهم، ز ليتحو يقانون يخواستم او را به پزشك يمن م«كند:  فراهم

اي مردم، اين يك  كردند، رها شده بود و با آن مثل زباله رفتار مي ابانيبود كه مثل زباله در خ
بر اين  .)34(همان » انسان است... من اين كار را انجام دادم تا با آن مثل زباله برخورد نشود

ايجـاد   اسـت، علمـي   يكـاو كنج ايجاد شاريكوف نتيجـة كه  يدر حالتوان گفت  اساس مي
  شسمه تصادفي و از نظر هنري سوررئال است.

  د) بورمنتال و محمود سوادي
هاي مشابه اين دو رمان بورمنتال و محمود سوادي اسـت كـه هـر دو    از ديگر شخصيت

دهند. بورمنتال به عنوان پزشك و دسـتيار  بخشي از رمان را به صورت گزارش ارائه مي
كنـد. عـالوه بـر ايـن، مراحـل       در عمل جراحي سگ همراهي مـي فيليپ فيليپويچ او را 

افتد، به شـكل دفتـر خـاطرات    آزمايش پيوند سگ و وقايعي را كه به دنبال آن اتفاق مي
 هـم  كه است ادبى نويسى گزارش نوعى در واقعدهد. اين عمل  ثبت و در رمان ارائه مي

در  كنـد.  روايـت مـي   را داستانهـم بخشـي از    و دهـد  به مـتن مـي   علمى حال و هواي
خانه با داسـتان   نگاري است كه در قهوه نيز محمود سوادي روزنامه فرانكشتاين در بغداد

نشيند، شسمه وگو مي شود، از طريق هادي با شسمه به گفتتخيلي هادي عتاك آشنا مي
كنـد. سـپس محمـود    گيري، اعمال و اهداف خود را براي محمود ضبط مي مراحل شكل
كـدام از ايـن دو   كه هـر   تيواقع نيادهد. اش ثبت و ارائه ميتوني از مجلهآنها را در س

اسـت، اهـداف مشـابه    اي در دو طرف اين دگرگوني و تحول نويسنده دربردارندة رمان
گوناگون نشـان   ياز منظرها ياجتماعحوادث سياسي و مؤثر عوامل كشف  يآنها را برا

  دهد.يهشدار م و تأثير آنها الكينسبت به تحوالت راد قيطر نيدهد و از ايم
  هـ) اشووندر و فرج

انـدازي بـه    ديگر شباهت بارز دو اثر حضور دو شخصيت مكار است كه به دنبال دسـت 
مسـئول كميتـة سـاختماني كـه      ،اشووندر قلب سگيمالكيت فردي اشخاص هستند: در 
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تمـان اسـكان   به دنبال آن است كه افرادي را در آپار ،فيليپ فيليپويچ در آن ساكن است
اش را در اختيـار   خواهد كه بخشي از خانهدهد و به همين منظور از فيليپ فيليپويچ مي

او قرار دهد. پس از مخالفت پروفسور، اشـووندر بـراي رسـيدن بـه اهـداف خـود بـه        
كند تا شناسنامه بگيرد و براي پروفسور مزاحمـت فـراهم كنـد. در     شاريكوف كمك مي
داري است كه در پـي آن اسـت تـا بـا حيلـه و      ز فرج دالل بنگاهني فرانكشتاين در بغداد

هاي بزرگ قديمي را از صاحبانشان بگيرد و از آن خود كند. او با هر ترفندي ترفند خانه
كند خانة ايلشواي پير را به مالكيت خود درآورد. هيچ كدام از ايـن دو نفـر از   تالش مي

اسـت   مـدرن  اقتصـادي دولـت   لةشـاك  شـرط  پـيش  كه دانشي و ايحرفه تخصص منبع
دو رمـان نشـانگر آن    پردازي ظريـف نويسـندگان   شخصيت اينجا، در نيستند. برخوردار

و همچنين برآمـده   علمي و عملي هايدستگاه فقدان از ناشي حدي، تا بحران، كه است
  از اختالف طبقاتي مردم است. 

  
  مايه . درون2

اي  مسلط در داستان، يا خـط و رشـته   مايه و مضمون عبارت است از فكر اصلي و درون
ماية  دهد. درونهاي داستان را به هم پيوند ميشود و موقعيتكه در خالل اثر كشيده مي

مايـة   ). آنچه در درون219دهد (داد هر اثري جهت فكري و ادراكي نويسنده را نشان مي
شـر بـا هـر    ب كـه  است چيزهايي وعدة و خطرات مورد در اين دو اثر اهميت دارد تفكر

كند. اين مسئله مضامين كمابيش مشتركي را در اين به جهان ارسال مي اي ايجاد وانگيزه
خشـونت، قربـاني و   و  تـوان بـه تـرس    دو رمان به دنبال داشته است كه از آن جمله مي

  پذيري و... اشاره كرد. مجرم، هويت، مسئوليت
  الف) ترس و خشونت

 يايـ خشونت است كه ممكن اسـت در دن  از لبازتاب همان شك يدر متون ادب خشونت
بـه   يابيدسـت  يبرا ليوسا رييامكان تغ با اين تفاوت كه در متون ادبيشود،  افتي يواقع

 ،خشونت [در متن]«. ، وجود دارددر صورت لزوم، خشونت نيا ةارائموردنظر از هدف 
 كنـد، بـا  يدر سـطوح مختلـف كـار مـ     ت واسـ  يما، چندوجه يايمانند خشونت در دن
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(فرانـزاك و  » شـود  يتجربه م يشود و از طرق مختلفيم كيمختلف تحر يها زهيانگ
شود كه با هـم   خشونت در سه قاب ارائه مي ،در هر يك از اين دو رمان ).663 1نال

، شاريك از گرسـنگي و درد  قلب سگيدر تعامل هستند: در قاب اول، در آغاز رمان 
پيچـد:   وي او ريخته است به خود ميسوخته شدن پهلويش با آب جوشي كه آشپز ر

پـدري كـه كـاله سـفيد     ميرم... آن بـي  عو عو عو... عووو... آخ نگاهم كنيد، دارم مي«
چركي به سر داشت آب جوش ريخته و پهلوي چپم را سوزانده... خدايا چقـدر درد  

شود تا ابـد زوزه كشـيد، امـا    كند، آب جوش تنم را تا مغز استخوان سوزانده، ميمي
). در مرحلة بعد، 11(بولگاكوف » ام؟فايده؟ آخر من چه هيزم تري به او فروختهچه 

برد، سگ در ابتدا خوشحال اسـت و فكـر   او را به خانه مي چزماني كه فيليپ فيليپوي
رحمي تحـت عمـل    كند كه خوشبختي به او روي آورده است اما دكتر او را با بيمي

كنـد.   او را از طبيعت حقيقي خود دور مـي دهد و  طلبانة خودش قرار مي جراحي جاه
اين دو در آخر به قاب سوم كه ادامة منطقيِ دو مرحلة پيشين است بـه خشـونت از   

شوند: او، پس از تبديل شدن به انسان، بـا اطرافيـانش بـا    طرف خود سگ منتهي مي
كشد و زن تايپيست را با تهديـد بـه   كند، براي بورمتنال اسلحه ميخشونت رفتار مي

) و هنگامي كـه از طـرف   167كند (همان اخراج از كار، مجبور به ازدواج با خود مي
هـا بـه    شـود، بـا گربـه    آوري حيوانات ولگرد منصوب مي كميته به عنوان رئيس جمع

ناپذير و  كند، تا جايي كه بورمنتال، بعد از نااميدي از اخالق درمان خشونت رفتار مي
). بـا توجـه بـه رونـد     136(همان » ست با دل سگاو مردي ا«گويد: مجرمانة او، مي

در  خشـونت د كـه  ده يم نشان اطيبا احتتوان گفت بولگاكوف خشونت در اينجا مي
رفتـار افـراد    مانند ،گريد يها زهياز انگ ياريبس جهينت ، بلكهستين يذات يليرمان تما

 نيـ ا طرفـي،  از اسـت.  ي علمي بعضي از روشـنفكران طلب جاه جامعه نسبت به هم و
 يها از روشخود  تيمحافظت از ذهن يبرافيليپ فيليپويچ و شاريكوف  كه تيواقع

- نـه يزم شيپه رغم ، بهر دو آنان دهد كهيكنند نشان مياستفاده ممشابه  زيآم خشونت

حــل  يبــرا يضــرور اي لهي، خشــونت را وســيو اقتصــاد يليمختلــف تحصــ يهــا
    .دانند يم يشورو رياتحاد جماه در يفرد سلطةو حفظ  يطبقات تيمشروع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Franzak & Noll 
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 خاصـي  خشونت در مدت زمـان  فيتوص يخود برا يبياز موجود تركنيز  يسعداو
 يهـا  است كـه در جنـگ  اي انهيوحش يهااز خشونت. شسمه نمادي استفاده كرده است

هـم   فرانكشـتاين در بغـداد  . در را گرفته اسـت  يشماريبافراد آغازشده در منطقه جان 
گذاري انتحـاري  ري دارد: اولين قاب آن در جريان بمبخشونت در سه قاب نمود بيشت

شود و هادي بـه  تكه شدن بدن آنها مي افتد كه منجر به كشته شدن افراد و تكهاتفاق مي
كنـد. قـاب دوم   ها و مذاهب درسـت مـي  دنبال آن يك جسد تركيبي از همة قبايل، فرقه

رسـاند و مـوجي از   مـي زماني است كه شسمه چهار گدا را به طرز وحشتناكي به قتـل  
خود را در گردن  يهادست ز اجسادا هر كدام«كند: ترس و وحشت بين مردم ايجاد مي

بـه نظـر    تئـاتر  ةصـحن  ايـ  بيـ و غر بيعج يتابلوهمانند يك مرد مقابل خود داشتند. 
 زانيـ به جلـو آو  شانيو سرهاو پاره  فيكث به خاطر استفادة زياد شانيها. لباسرسيد مي
شـود بـراي    و قاب سوم زماني است كـه شسـمه متوجـه مـي    . )80 يعداو(س »ه بودشد

جايگزيني اعضاي پوسيدة بدنش نياز به اعضاي جديـدتري دارد. دسـتيارانش در انجـام    
اي براي  چاقوي بزرگي آورد و آن را به شسمه داد، گفت فديه«كنند: اين كار به او كمك مي

هاي دسـتش را بريـد تـا بـه آرامـي      بر... رگاوست، او را بكش و قطعاتي را كه نياز داري ب
 ديتجد). اين روند ادامه داشت. 236ـ235(همان » بميرد و به سبب خونريزي بيهوش شود...

خشونت در  ةاز گسترش چرخ ينماد آنها وممدا ينيگزيو روند جا شسمهبدن  يها قسمت
   .شود يمگناه  يافراد ب ياريبسي شدن داد است كه منجر به قربانغب يها ابانيخ

ـ جامعه در هر دو رمـان نقـش مهمـي در بـرانگيختن خشـونت دارد زيـرا         ي،عـدالت  يب
اما نويسندگان در  كند يخشونت را فراهم مشدن بارور  ةنيزم عتاًيطب و نبود قانون ومرج هرج
را مسـئول  شاريكوف و شسـمه   در بغداد نيفرانكشتا و يسگ بقلخشونت در  يرهايتصو

  اند. زيرا آنها آسايش سازندگان خود را به هم ريخته كشند يم رياعمال خشونت به تصو
  ب) زشتي ظاهر

و  تيهـر شخصـ   دنيكشـ  ريبه تصـو  يبرا يانقش برجسته در متون ادبي ظاهرتصوير 
 كردهـاي و نقـش او در كار  تينـوع شخصـ   فيبه تعر و داستان دارد شرفتيپ نيهمچن

احي است كه بر روي بسياري ، فيليپ فيليپويچ جرقلب سگيدر كند. يمتفاوت كمك م
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دهد و، همان طور كه قبالً گفته شد، انگيزة او از ش عمل زيبايي انجام مياناز مراجع
سازي بود، در صورتي كه سگ بعد از عمل جراحـي   عمل پيوند سگ آزمايش جوان

(بولگـاكوف  » ريختي اسـت رسد مرد كوتاه بيبه نظر مي«به مردي زشت تبديل شد: 
ل، خود او از چهرة خودش راضي اسـت و بـه تغييـري كـه در او بـه      ). با اين حا82

دهـد.  وجود آمده آگاه است و انسان بودنش را بـه سـگ ولگـرد بـودن تـرجيح مـي      
 شظـاهر او به دليـل  انتقاد جامعه از  بولگاكوف آن است كهرمان  اين امر در تياهم
ـ ا سـت يگفتـار و كـردار اوسـت. قـرار ن    به سبب  شتري، بلكه بستين  بـدن  دليـل  هو ب
مشـكالت جامعـه در   بازتـاب   ه دليـل بلكه بنقد شود، خود  زشتو  افتهي شكلرييتغ

  گيرد.رفتار او مورد نقد قرار مي
و عناصـر آن،   هنر گوتيك است ريتحت تأث اريكه بس ياسندهيبه عنوان نو سعداوي،
، را د، كشتار، غم و اندوه و برخورد بـا اجسـا  ديخطرناك، ترس، تهد يهاتيمانند موقع

 شسـمه در  پسـند نا يظـاهر  يهـا يژگـ ياز و يري، به طرز چشمگردهكار بدر رمانش به 
متوجه  يو: «خود ارائه دهد ةروشن از مشكالت جامع يريكند تا بتواند تصوياستفاده م

ـ  نيـ ا. زده كـرد  شد كه او را شگفت شهيانعكاس صورت خود در ش بـار بـود كـه     نياول
 .دكشـي  صورت و گردن يهاهيبخ يخود را روشناخت. انگشت  تيخودش را به رسم

وجود، بدون در نظر گرفتن ظاهر  نيا ). با55ي (سعداو» ديرسيزشت به نظر م اريبس او
كننـد.   و افراد زيـادي هـم از او پيـروي مـي     شده است رفتهيتوسط جامعه پذشسمه  او،

 دييـ تأاست هاي مختلف هاي متعدد عراق با گرايشكه نمادي از تنوع فرقه شسمهظاهر 
رحم است، به اين دليـل اسـت كـه جنـگ و     كه اگر چهرة او زشت، خشن و بيكند  يم

 رحم است.گرايي نيز زشت، خشن و بيدرگيري داخلي و تفرقه

  پذيري ج) مسئوليت
يكي از عناصر مهم در اين دو رمان تصوير آنها از شـاريكوف و شسـمه اسـت كـه نـه      

يليپ فيليپويچ و هادي. نويسندگان بـا دادن زاويـة   متعهد هستند و نه مطيع خالقانشان، ف
هاي خود را با صداي كنند كه نقش ديد راوي به اين دو مخلوق اين فرصت را فراهم مي

 ،قلب سـگي بار خود نشان دهند. در رمان  خود بگويند تا آنها را مسئول اعمال خشونت
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 وانيـ حرة جراحي اين چنداني دربا ياخالقي نگرانفيليپ فيليپويچ قبل از عمل جراحي 
 داند.يو را محتمل مافوت حتي كند و  ينم يدلسوز اياحساس گناه ندارد، نسبت به او 

فيليپ فيليپويچ هراسناك امر به سكوت داد... وقت بحث نيست كه زنده است يا مرده، «
) امـا بعـد از عمـل،    72(بولگاكوف  »من به زين رسيدم. پس چه اهميت دارد كه بميرد؟

كنـد، بـراي او لبـاس    مخلوقي كه ايجاد كـرده اسـت احسـاس مسـئوليت مـي      نسبت به
دهد و هنگامي كـه از تغييـر    خرد، به او طرز حرف زدن و حتي لباس پوشيدن ياد مي مي

شود، براي پايان دادن به مشكالتي كه او ايجاد كـرده اسـت،   دادن اخالق بد او نااميد مي
گيـرد او را بـه   ر روي سگ، تصـميم مـي  با اعتراف به شكست خود در آزمايش علمي ب

هادي هيچ مسئوليتي نسبت بـه شسـمه از    فرانكشتاين در بغدادحالت اول برگرداند. در 
مسـئوليتي در بقيـة    دهد و توانايي هيچ تغييري را هم در او ندارد. اين بيخود نشان نمي

ـ  و همزيسـتي   شيآسا يجابه  شود، آنهاهاي رمان نيز ديده ميشخصيت  يابودباعـث ن
معتقـد اسـت در    ياست كـه سـعداو   يزيهمان چ رستد نيا. شونديميكديگر متقابل 

آيـد   بـه نظـر نمـي   رمـان،   نيجنگـزده، بـدبخت، خـون    عراق اتفاق افتاده است. در شهر
 ي. در عـوض، آنهـا بـه نـابود    نـد يگرد هم آ گريكدياز  تيحما يبرا يشهروندان عراق

هم اين آشفتگي وجود دارد كه نااميدي از  قلب سگي. در كننديكمك م همديگر متقابل
ژي كـاربردي، جامعـه را بـه ورطـة     تبرنامگي و كمبـود اسـترا   تغيير و تحول اساسي، بي

هايي است كه براي دست يافتن به  رحمي آدم سرشار از بي قلب سگيكشاند. نابودي مي
ولگـردي   . طبعاً اوضـاع بـا حيـوان   كنند حق همنوعان خود تجاوز ميبه يك لقمه بيشتر 

مسئوليتي براي فيليپـويچ و  مثل شاريك بدتر خواهد بود. در هر صورت، عواقب اين بي
تر شدن اوضاع آنها و در معرض تهديد قرارگرفتن و براي شاريك و شسمه هادي وخيم

  عدم پذيرش و طرد اجتماعي به همراه دارد. 
  د) قرباني و مجرم
 يهمپوشان نيا. وجود داردهمپوشاني  ةرابطو مجرمان  انيقربان نيب ،اتيدر جامعه و ادب

امـا   و مجرمـان مشـخص شـود    انيكه با نقش قربان ستيخشن ن اتيجنا يفقط به معنا
 نادرسـت تبادل  ةجيقتل نت«خشونت را در پي دارد.  يقربان كيفرد متخلف و  نيب مبادلة
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در  .)185 1ليـ (لوكنب »اسـت  هـر دو مـوارد   ياريو در بس يقربان و فرد متخلف كي نيب
بـه  ست كـه  كرده ا دايپ ياگسترده رييبا گذشت زمان تغ ي و مجرمقربان ري، تصاواتيادب
چگونه مشكالت جامعـه را در   سندهينو كه نيكه به آن تعلق دارد و ا ايو دوره سندهينو

مفهوم قرباني و مجرم در اين دو رمان نيز  .دارد يبستگ، كنديخود منعكس م يهانوشته
، تصاويري كه قلب سگيدر طول رمان  يسندگان با هم متفاوت است.براساس شرايط نو

دهـد كـه موجـب    منطق نشان مـي شود او را مجرمي بياز شاريكوف به مخاطب القا مي
شود، در حالي كه قرباني بودن او از زماني كه در خيابـان مـورد   آزار و اذيت ديگران مي

يوندي كه فيليپ فيليپويچ بر روي شود؛ سپس با عمل پآزار آشپز قرار گرفت، شروع مي
، عملكرد او نيز شاريكوفبه  سگبا دگرگوني ظاهر كند، دهد، ادامه پيدا مياو انجام مي

براي سالمت و امنيت افـراد و   و وحشي وار ، به نوعي خطر ديوانهضعيف از يك قرباني
بال به ها به دن . شاريكوف با پوشش و ظاهر مضحك خود در خيابانشود جامعه بدل مي

دهـد  هاي ولگرد است و در خانة فيليپ فيليپويچ نيز همه را آزار ميدام انداختن حيوان
و دوست دارد با او مانند يك بورژواي نجيب رفتار شود، اما همزمان نه تنهـا از آداب و  

را بـه   كند. بولگاكوف اوشوروي انتقاد مي ةرسوم نظام حاكم بر خانه، بلكه از كل جامع
روشـن  جلـوه كنـد امـا    تبهكار  اي يقربانشود او يكرده است كه باعث م ميترس يروش

اي  ، منحصر به خودش نيست و جنبهبولگاكوفاز ديد  ،و شرايط او شاريكوفاست كه 
هـم بـه   كـه   اسـت  ة خـودش خالق و جامع يقربان ؛ به عبارتي، اودارداز جامعه نمادين 

  اند. رسانده بيبه او آس يو هم از نظر جسم يشناخت لحاظ روان
ثير ادبيات گوتيـك  أسعداوي در به تصوير كشيدن مفهوم قرباني و مجرم نيز تحت ت

گيـرد، زمـاني كـه از اجـزاي     قرار دارد. قرباني بودن شسمه از لحظة ايجاد او شكل مـي 
شود و سپس بدون نام به دنبال برپايي عـدالت و انتقـام خانـة    اجساد قربانيان ساخته مي

آغـاز   يتكـاران يقصـاص جنا  تـالش بـراي  خود را بـا   شسمه كار د.كنهادي را ترك مي
با گذشت دادند. عضاي بدن او را تشكيل ميبودند كه ا هاييكشتهكه مسئول قتل كند  مي

كـه   يا مـرده  از اعضاي هر تكه«كه  گيردقرار مياين آگاهي الشعاع  تحترفتار او  ،زمان
 گـر يد ييگـو رود، فته شود، از بـين مـي  اگر انتقام صاحبش گرداد، يم ليبدن او را تشك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Luckenbill 
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خود  عمر افزايشمنظور به همين دليل، او ديگر به ). 163 ياوعد(س »ستين وبه ا يازين
و به يـك مجـرم تبـديل    خود منحرف  رياز مس جيبه تدرو  آورديم يبه كشتن مردم رو

بلكه يك تو االن يك مجرم عادي نيستي : «ابدييم انيپا يبا گمراهاو  و تكليفشود يم
 ارانيدسـت ). 174(همـان  » ايسوپر مجرم هستي، زيرا از گروهي از مجرمين ساخته شده

او و  انيـ م هـوده يب يدارنـد. در بحثـ   شسـمه  تيـ مأمورايـن  در  يتـوجه  قابـل  ريتأث يو
بـاز در پاسـخ بـه     ، شعبده»است؟ تكاريجنا يچه كس« :پرسدياز آنها م يكي، ارانشيدست

. )171همـان  ( »ددار تيـ اندازه جرم و جنا كياز ما  كير ه«دهد: يسوال جواب م نيا
عمل خـود   وجود دارد، تيجنا از يكه در هر شخص نسبت شسمه به اين تيرغم رضا به

  داند. جنايت مي گناهيب ها كشتن انسان هيتوجرا در 
نـوعي   ،، در نظر هر مخاطبيدر شاريكوف و شسمه ين رفتار ضداجتماعيا ترديد بي

است، اما موجب دلزدگي مخاطب نسـبت بـه آنهـا     گشايانه ي و عقدهضداخالقخصلت 
شود، زيرا بين مخاطب و اين دو شخصيت (شاريكوف و شسمه) احساس مشتركي نمي

نسبت به خود و قدرت حاكم در جامعة عصر نويسنده وجود دارد: شاريكوف و شسمه، 
دهند  رد انتقاد قرار ميبيشتر مو» جامعه –فرد «از طرفي، قدرت حاكم را در قالب تقابل 

، قرباني يا مجـرم، اخـالق يـا    شريا  ريامر خ يتواقع انگرينماو، از طرف ديگر، اين دو 
دسـتاورد شـرايط سياسـي و اجتمـاعي      بلكهضداخالق، انسانيت يا ضدانسانيت نيستند، 

 ةدهنـد  نشـان « گويـد: دهند و همان طور كه سـعداوي مـي  جامعة عصر خود را نشان مي
مجـرم   يما تـا حـدود   ةهم: «ديگويماو ». ميما در درون خود دار ةكه هم دي هستنشرّ
ـ   يطانيش يموجود جاديا بهما  ةهم ]...[. ميهست كمـك   ،بـرد  يمـ  نيكه اكنون مـا را از ب
 ).20 1(تيگارت »يما كرده

  هويت )هـ
 تيـ وجود دارد. هو يو دشوار دهيچيپ ةآنها رابط يشخص تيو هو يادب يهاتيشخص نيب

دهند. همـان طـور كـه     ميبه آنها  ياناطراف ايكه خود  ينام، دارد يكيو نام ارتباط نزد با اسم
گفته شد، دو شخصيت (شسمه و شاريكوف) از خود اسمي نداشتند و در طول رمان، ديگر 

نهادند. نبود اسم دليلي بر نداشتن هاي مختلف، بر آنها نام ميها، برحسب موقعيتشخصيت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Teggart 
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حذف نام افراد داستان و در همـان  «كند كه  به خوبي اشاره مي 1منلوسين گلد هويت است.
شدگي هويت انساني در نيمة دوم سدة بيستم و  حال پر شدن فضاي رمان از اشيا، نشانة گم

). سعداوي به وضوح به اين امر 54(گلدمن » وارگي بر حيات روان آدمي است چيرگي شيء
شناس بزرگ گفت: اين يعني چـي؟  كسـي    رهكسي كه اسمي ندارد. ستا«اشاره كرده است: 

مجيد متفكرانه گفت: كسي كه اسمي ندارد ممكن اسـت   عميدسرتيپ كه اسمي ندارد؟ .... 
  ).125(سعداوي » فردا همان كسي باشد كه هويتي ندارد

رفتار او  يهاجنبه شتريب رايزتر است،  روشن وفكيشار تي، هوشسمهبا  سهيدر مقا
فيليـپ فيليپـويچ انسـان جديـدي      .ادد حياو توضـ  يو انسان يوانيح پيشينةتوان با يرا م

(هويت جديد) را بر پايه اعضاي يك جنايتكار مرده و يـك سـگ ولگـرد سـاخت كـه      
اي جز خرابي و ترس و وحشت در پي نداشت. اين دو كه هويت جالبي ندارنـد،  نتيجه
تـرين قـدم    بولگاكوف مهـم  توانند فرد مهم و ارزشمندي را بسازند، بنابر اين از نظر نمي

 يواسعد شده و بازگشت به قبل از آن است. براي اصالح جامعه تحول اين هويت مسخ
در  يبه عنـوان عنصـر   يشخص تيها و احساس هونام نيا نيمحكم ب ونديغالباً از پنيز 

فـردي   قلـب سـگي  . اين هويـت جديـد، كـه در    كند يم فادهخود است يساختار موضوع
بـه توسـط فـرد سـاده و      بغداد فرانكشتاين دركند، در  آن را خلق مي فرهيخته و باسواد

خواهـد هويـت جديـدي را از بقايـاي اجسـاد       هـادي مـي  «شـود.  سوادي ساخته مي بي
انـد، روحـي ندارنـد و هـيچ     اشخاصي كه هويتي ندارند بسازد. افرادي كه به قتل رسيده

هـايي   پـاره  جامعة عراقي به تكهوابستگي به هم ندارند. سعداوي در اين تمثيلِ فروپاشي 
اند. در واقع، از دست دادن هويت ملي حقيقي دليل كند كه زماني حيات داشته اشاره مي

هاي متعدد محلي است كـه سـبب فروپاشـي جامعـه شـده      اصلي به وجود آمدن هويت
دهندة آن باشد كه هويت عراق متعلق  تواند نشان) و از طرفي هم مي51(جبوري » است
وه، فرقه و طبقة خاصي از اشخاص نيست بلكه متعلق به همة كساني است كـه از  به گر

 يـة نظر نيـ بدن او به طـور مناسـب ا  كنند. هر فرقه و گروه و نژادي در آنجا زندگي مي
  ).15 2(كوهن» است يگبدن فرهن كي واليبدن ه«كند كه يكوهن را خالصه م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Lucien Goldmann 
2. Cohen 
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بـدون   هـاي داسـتان در مكـان   عيوقـا  يبا معرف اين، بولگاكوف و سعداويعالوه بر 
در قلب سـگي  وقايع رمان د. نكن يم دكيتأ ي مخلوق خودبيترك تيهوبر  خاص، تيهو

هايي كه اشووندر روز با طرح افتد كه مملو از جمعيت است و روزبهساختماني اتفاق مي
شود و مشكالتي را براي سـاكنان آن بـه وجـود    كند، بر جمعيت آن افزوده ميدنبال مي

آورد. هويت بيشتر ساكنان اين ساختمان ناشناخته است و بولگاكوف به آن نپرداختـه  مي
ة البتـاوين  محلـ  است. در رمان سعداوي، بيشتر وقايع رمان در يك ساختمان مخروبه در

مختلـف   يهـا يمختلط با وابسـتگ  يتيجمع دارايمحله  نيا دهد.رخ ميدر مركز بغداد 
دگانة شسمه همخواني دارد. با توجه به آنچه گفتـه  كه با هويت چن است يو مل يافرقه

جنگ داخلي،  ناپذير اجتناب نتيجة قطعاً فردي هويت دادن دست از رسدشد، به نظر مي
  كه محصولي چون خرابي و ويراني را به دنبال دارد.  بود خواهد انقالب و بي عدالتي

  و) جاودانگي
از  يجـاودانگ  ةدربـار  يقلب سگ. شودرمان ديده ميدو هر در نيز  ياودانگماية ج درون
 يابـزار  همچـون را  »يساز جوان« كند و به طور خاصيبحث م ياكتشافات علم قيطر
. بولگاكوف ميـل بـه جـاودانگي را در اصـرار     دهدينشان م يبه جاودانگ يابيدست يبرا

 خانم مسن براي انجام عمل جراحي و نيز انگيزة اصلي فيليپ فيليپويچ براي عمل پيوند
 يكيتلولـوژ  يهـا ومتمـام مفهـ   فيليپ فيليپويچ«هد.  آزمايشي بر روي شاريك نشان مي

 يتصادف يتكامل رييكند كه تغيم دييخود تأ يتجرب جينتا قيكند و از طريتكامل را رد م
در  فرانكشـتاين در بغـداد  ). ميل به جـاودانگي در  557 1(هاول »است ناپذير ينيب شيو پ

كند كه به اعتراف راويان، گلوله يا هـر وسـيلة ديگـري او را    يوجود شسمه نمود پيدا م
) و 234(سـعداوي  » ميـرد او يك قاتل استثنايي است كه با وسايل سنتي نمي«كشد:  نمي

اعضاي بدنش در صورت از بين رفتن قابل تعويض با اعضاي جديد است. او ميـل بـه   
گناهان ابايي ندارد. از نظـر  استمرار دارد و براي يافتن اعضاي جديد بدنش از كشتن بي
ترند، نه كساني كه زود تسليم او بقا و جاودانگي، در نهايت، از آن كساني است كه قوي

  اند، زيرا آنها در كمال سادگي ارزش زندگي را ندارند:شوند و به زندگي قانع مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Howell 
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ا توجيه اخالقي كشد و اين تنهماند، براي ماندن ميبا او هيچ چيزي جز ميل به ماندن باقي نمي
ميـرد و بعـد   كه بفهمد چرا مي خواهد، هيچ كس بدون ايناوست. هيچ كس فنا و نيستي را نمي

 داند. به خاطر همـين رود، ميلي به مرگ ندارد و او جواب اين دو سوال را نميمرگ به كجا مي
 ليبه دل از بدن خود را ييهاخود و قسمت يكه زندگكساني از  شيب ديچسبد، شايم يبه زندگ

بخشند. به خاطر همين، او بيش از آنها لياقت زندگي كردن را دارد. آنها حتي اگر يترس به او م
  ).334(همان » شود باز بايد براي زندگيشان بجنگند مطمئن باشند كه او پيروز مي

  
  روايت .3
 توانـد  فرايند سـاختارمند كـردن دسـتور زبـان در چارچوب زبان است كه مي »روايت«

مـورد   ).13 به و حتـي علمـي قـرار گيــرد (مكــوئيالن     نجا موضوع تحليل دقيق و همه
كه هر كدام از ايـن   كه در اين مقاله اهميت دارد فضاي اين دو رمان است، با اين ديگري

اند، ماجراي اصلي داستان، كه حول اعمـال و  هاي مختلفي تقسيم شدهدو رمان به فصل
گردد، در چهار فضاي مشابه جريـان  شاريكوف) مي رفتار دو شخصيت اصلي (شسمه و

هـاي  ، از همان ابتداي داستان، بـا نالـه  قلب سگيدارد: خيابان، خانه، خيابان و باز خانه: 
شود؛ در فضاي دوم، دكتـر فيليـپ فيليپـويچ سـگ رنجـور و      سگ در خيابان شروع مي
زند؛ در فضاي سوم، وند ميبرد و اعضاي فرد مرده را به او پيبيمار را با خود به خانه مي

ها و ديگـر  آوري گربه رود و مأموريت خود را (جمعهاي مسكو ميشاريكوف به خيابان
شود كه فيليپ دهد؛ فضاي چهارم در حالي در خانه انجام ميحيوانات ولگرد) انجام مي

گرداند. در فيليپويچ با انجام عمل جراحي ديگري شاريكوف را به حالت اول خود برمي
هم فضاي اول در خيابان و به دنبال توصـيف انفجـار فجيعـي شـكل      فرانكشتاين در بغداد

هاي اجسادي را كه جمع كرده بود در خانة متروكه تكه كگيرد؛ در فضاي دوم هادي عتا مي
هـاي بغـداد    زند؛ در فضاي سوم، شسمه به دنبال هدف خود به خيابانخود به هم پيوند مي

بينـيم كـه در خانـة     ان را بگيرد و در فضاي چهارم، باز شسمه را مـي رود تا انتقام كشتگ مي
  كنند دستگير شده است. اي پنهان شده، در حالي كه همه فكر مي متروكه

آنهاسـت. پايـان دو    بندي پردازي اين دو رمان پايان مبحث مهم ديگر در باب روايت
ليـپ فيليپـويچ، بـا    في قلب سـگي و تا حدودي مبهم است: در  طور هدفمند بازرمان به 
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انجام يك عمل جراحي ديگر، غدة هيپوفيز و غدد جنسي را كه بـه شـاريك پيونـد زده    
گردانـد امـا ايـن پايـان رمـان      برمـي » سگ«دارد، و او را به حالت اولية يك است، برمي

كنـد  نيست، بلكه آغاز حوادثي جديد است كه نويسنده آن را به ذهن خواننده متبادر مي
داللت بر در پايان داستان مغز  ر رويب  هاي فيليپ فيليپويچ كامل از آزمايش تصويرزيرا 

يـك آزمـايش مختلـف مبـدل شـود، مـورد        اك ممكن است مجدداً بياين دارد كه شار
  ي موجودات ديگري مورد سوء استفاده قرار بگيرد:از سو خشونت قرار گيرد، يا بدن او

پـوش و   هـاي دسـتكش  مـرد بـزرگ دسـت   آن شب سگ چيزهاي وحشتناكي را ديد، ديد كـه  
قـرار و   لغزانش را در دهانة شيشة گشادي فرو برد تا مغزي را از آن بيـرون بيـاورد؛ سـپس بـي    

  ).159قاچ و وارسي كرد (بولگاكوف  وجويش ادامه داد، مغز را قاچ وقفه به جست بي

ر كـه د  پـس از آن  كپايان رمان سعداوي هم باز و تا حدودي مـبهم اسـت: هـادي عتـا    
شود، از سوي نيروهاي امنيتـي بـه اشـتباه بـه جـاي      جريان انفجاري صورتش زشت مي

گيـرد و بـه    شود، به ناچار مسئوليت اقدامات شسمه را به عهـده مـي  شسمه دستگير مي
گيرنـد   رقصند و جشن مـي شود. مردم محلة البتاوين در خيابانها ميجاي او مجازات مي

كننـد؛ بـه   ، در حالي كه اشـتباه مـي  رفته است نياز ب آنها ظاهراً رياخ يشانيپرزيرا علت 
كنـد  احتمال زياد، آن شبح مرموزي كه در خانة متروكة كنار خيابان بـه مـردم نگـاه مـي    

  همان شسمة واقعي است:
هاي صندلي شكسته پريد، سپس به طرف شبح مردي رفت كـه كنـار پنجـره    گربة پير روي پايه
را نوازش كرد، سپس سرش را بلند كرد. مـرد سـيگارش را از   وار پاي چپش ايستاده بود، دايره

هاي مردمي كه با نواختن موسيقي ناگهـان از مقابـل هتـل    پنجره پرت كرد و جمعيت زياد دسته
  ).350گذشتند توجهش را جلب كرد (سعداوي 

  
  گيري نتيجه

از  مايه و بعضـي  پردازي، درون همان گونه كه در مقاله ديده شد، شيوة همسان شخصيت
پيونـدهاي بينـامتني    قلـب سـگي  و  فرانكشتاين در بغدادهاي  هاي روايت در رمانشيوه

ژرفي را به وجود آورده است. اين پيونـدها، بـا توجـه بـه نظريـات ريفـاتر، بينامتنيـت        
توان گفـت كـه   پردازي اين دو رمان مي جه به شخصيتآيد. با توبه شمار مي» احتمالي«
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هسـتند،   قلـب سـگي  هـاي  مشابه شخصيت ين در بغدادفرانكشتاهاي  هرچند شخصيت
سعداوي تالش كرده است بر اساس اوضاع اجتمـاعي و ايـدئولوژي حـاكم بـر جامعـة      

هايي جديد با كاركردهايي متفـاوت ارائـه   عراق تغييراتي در آنها پديد آورد و شخصيت
ة غيرانساني تر سگ تبديل شده است كه پيشيندهد: شسمه به نسخة بهبوديافته و عاقالنه

و محمود سوادي، نسبت به فيليپ فيليپـويچ و بورمنتـال، اشخاصـي     كندارد. هادي عتا
تر از كليم، و فرج دالل هم ثروتمنـدتر  سوادتر هستند. حسيب نجيبتر و بي مسئوليتبي

هاي مشابه دو اثـر، ماننـد خشـونت،     مايه رسند. درون تر از اشووندر به نظر ميمنطقو بي
و قرباني و...، كه هر دو پس از وقايع مهم سياسـي در عصـر نويسـندگان     هويت، مجرم
گـذارد كـه بـه دنبـال بعضـي وقـايع همـواره        اند، بر اين حقيقت صحه مينگارش يافته

آيند كه در هر زمان و مكاني، پاسخي كمـابيش مشـترك از انسـان     هايي پديد مي جريان
تجزيه و تحليل رابطة بين متون به درك  دهد كه چگونهاند. مقاله نشان مي دريافت كرده

 فقاانجامـد و  و تفسير ارتباط معنايي و موضوعيِ هر چه بيشتر متون برجستة ادبـي مـي  
  . هددمي ارقر مخاطب رختيادر ا مختلف فرهنگي ـ بياد يپيوندهااز  يجديد
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  هاي اميرحسن چهلتن و علي بدر شخصيت زن در رمان
  استاديار زبان و ادبيات عربي پرديس فارابي دانشگاه تهران، 1يداهللا احمدي ماليري

  استاديار زبان و ادبيات عربي پرديس فارابي دانشگاه تهرانپور،  مجتبي عمراني
  بيات عربي پرديس فارابي دانشگاه تهراندانشجوي دكتري زبان و ادسميه ثامني، 

  
  
  چكيده

داسـتان را پـيش    هـا  هاي بنيادين رمان است كه در پيوند با ديگر سـازمايه  از سازمايه  شخصيت
هـاي   اش در نگاشـته هـاي جسـمي و روحـي   ها، مشكالت، جنبهبرد. شخصيت زن با دغدغه مي

بـا توجـه بـه شـرايط سياسـي،       و فهاي زمـاني مختلـ   نويسان مورد توجه بوده و در دورهرمان
 ،ترسيم شده است. اميرحسـن چهلـتن   زنانسيماي متفاوتي از  اجتماعي و فرهنگي هر كشوري

تصويري از زنان جامعة خـويش  نيز در آثارشان عراقي،  نويسرمان ،و علي بدرنويسندة ايراني، 
اسالوي ادبيات همسـنج  بر پاية اصول مكاتب امريكايي و كوشد  مي مقالهاين  .اند به دست داده

ــه (تطبيقــي)  ــان مقايســةب ــردازد و همســاني  شخصــيت زن در رم ــا و  هــاي دو نويســنده بپ ه
اجتمـاعي،  ـ   سياسـي  هاي، كنشـگر خـدمتكاران د. بنمايـ را  آنهـا هـاي آن و چرايـي    ناهمسـاني 

 انـد. از  هر دو نويسـنده  هايهاي زن در رمان ترين شخصيتبرجسته انْ، و قربانيها آموخته دانش
بـا اربابـان،    خـدمتكاران هايي در زمينة پيوند  ها و ناهمساني رهگذر پژوهش هويدا شد همساني

هاي سياسـي و اجتمـاعي وجـود دارد كـه برخاسـته از       آموختگي و شغل، ميزان كنشگري دانش
  شرايط اجتماعي و سياسي مشابه در دو كشور ايران و عراق است. 

  
  ر، شخصيت زن، رمان ايران، رمان عراق اميرحسن چهلتن، علي بد: ها كليدواژه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. malayeri75@ut.ac.ir (نويسندة مسئول) 
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  پيشگفتار
رمـان، درسـت مثـل شخصـيت       شخصـيت « .هاي مهم رمان اسـت  شخصيت از سازمايه

نـويس ايفـا   دست رمـان  ةهاي گوناگوني را در جهان خيالي ساخت تواند نقش نمايش، مي
قش، يني باشد، هم فاعل حادثه، هم ترجمـان خـال  ئجا هم عنصري تز جابه تواند كند. مي

كند، ديگـران   كند، احساس مي هم موجودي انساني و خيالي كه به شيوه خود زندگي مي
هـاي  كه بـاختين دربـارة رمـان    چنان ،). شخصيت78(برونوف  »كند و جهان را درك مي

ديدگاهي ويژه دربارة جهان و خود شخصـيت اسـت؛ از آن رو   « ،گويدفسكي ميداستايِ
» سان براي سنجش خود و جهـان پيرامـون خـود اسـت    كه ايستاري انديشگي و ترازوي ان

در يـك   ،شخصيت« هم كردار و گفتار اوست. هاي شناخت شخصيت از راه .)67(باختين 
هـا از   هاي اخالقي و ذاتي كه ايـن ويژگـي   اثر نمايشي يا روايي، فردي است داراي ويژگي

  .)33(مستور  »يابد گويد (گفتار) نمود مي دهد (رفتار) و آنچه مي طريق آنچه انجام مي
 يك شبوهزارنگريم شاهكارهايي چون  مي اسالمي –چون به پيشينة ادبيات ايراني 

يـك   و هـزار اند. در  بينيم كه جايگاهي درخور به نقش و جايگاه زن داده را مي شاهنامهو 
افـزار   كُـش، بـا جنـگ    زن ة، شهرزاد در بازي مرگ و زندگي بـا شـهريار، خودكامـ   شب

زنـاني چـون    شـاهنامه رهانـد؛ در   ، جانِ خود و تبار زن را از كام مرگ مـي گويي داستان
را فراتر از گفتمان » آيين و فر«بينيم و گفتماني كه  فرانك و سيندخت و گردآفريد را مي

چـو  «، درفشِ »اختر كسي دان كه دخترش نيست به« نشاند و در برابر باورِ مي» ماده و نر«
 ،افـرازد  ) را مـي 67(فردوسـي  » امي بدل بر چه ماده چه نرفرزند باشد به آيين و فر/ گر

-45كشـي ضـحاك (همـان     چنان كه كاوه درفش آزادي را در برابر خودكامگي و جوان
انـد   نتي ايراني جايگـاه درخـوري نداشـته   زنان در ادبيات س، به باور برخي ،)؛ گرچه46

رفتـه   هـم  چـه روي  ،)94 :1392، و باغـدار دلگشـا   زاده زنجاني :به نقل از ؛405(ميالني 
و  زاده زنجاني :به نقل از ،ادبيات جهاني رويكردي سراپا مردساالرانه داشته است (زينسر

) و تنها از پايان روزگـار قاجـار و آغـاز مشـروطه در ايـران و      94: 1392، باغدار دلگشا
 هاي عربي است كه رويكرد به زن، در نتيجـة  در سرزمين» نوزايي جنبش«همزمان با آن 

 و عاملي رضايي افتد (حميدي آرام به راه دگرگوني مي برخورد با تمدنِ باخترزمين، آرام
قاجار فصلي نو در جنـبش زنـان ايـران    حكومت با سرنگوني ويژه  به .)628؛ كوك 47
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برافراشـته   نباخترزميني، درفش حقوق زنـا  ةهاي نوگرايان د و با پيروي از ديدگاهش آغاز
اين فراگشت نو در موقعيت زنان در جامعه بر ادبيات  .)111(زاهد و خواجه نوري  شد

غربـي تحـوالتي رخ    نيسميفمتأثير جنبش  زيرِ. در كشورهاي عربي نيز شتهم تأثيرگذا
در ادبيات عربي نگرش مردساالرانه فرادسـت بـود امـا آغـاز      ،داد. تا پايان سدة نوزدهم

ي زنان و سپس جنـبش حقـوق زن   نوزايش عربي در اين روزگار، تأثير فراواني بر آگاه
الدين همچون رفاعة طهطاوي و سيد جمال ،هاي انديشمندان اين نوزايش داشت. ديدگاه

الرحمن كواكبي، اثـري فـراوان بـر ايـن جنـبش      اسدآبادي، محمد عبده، قاسم امين، عبد
هـاي  ايران و سـرزمين  ةطبيعي بود آنچه در جامع. )268عبدالجليل ؛  101داشت (عيال 

  بازتابد.ادبيات و هنر داد در ي رخ عرب
 ةو علـي بـدر (زاد   ،نويسـندة ايرانـي   ،م)1956ش/1335 ةاميرحسـن چهلـتن (زاد   آثار
هاي زن هاي شخصيت نويس عراقي، خارخارها، آرزوها و انديشه رمان ،ش)1343م/1964

سـت كـه   . چهلتن از نويسندگان بنـام ايرانـي ا  نمايدبازميرا هنرمندانه در جهاني برساخته 
به ويژه روزگار قاجـار و   هاي كوتاهش بازنمودي از تاريخ معاصر ايران وها و داستانرمان

نيـز زنـدگي طبقـة ميانـه و      ،نويسندة برجسـته عراقـي   ،. علي بدرمشروطه و پهلوي است
 مقالهكشد. اين  شرايط سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كشور عراق را به تصوير مي

دو  ةهاي اميرحسن چهلتن و علـي بـدر بـر پايـ     رمان تطبيقيه به بررسي در پي آن است ك
ماترياليسـم جـدلي هـم     مكتـب نخسـت ـ كـه     مكتبمريكايي بپردازد. ااسالوي و  مكتب

نهـد كـه   ادبي انگشت مـي  آثارهاي ها و ناهمسانيهمسانياز شود ـ بر آن دسته  ناميده مي
چـون يكسـاني رونـد     ،)179و محمـود  هاي جوامع بشري است (بيطار ساختيند زيرابر

هـاي بشـري مايـة يكسـاني دگرديسـي ادبيـات       دگرديسي اجتماعي ـ تاريخي در جامعـه  
دوم يـا   مكتـب ). 11باورانـه اسـت (جيرمونسـكي    هاي ايدهشود كه يكي از روساخت مي

هـاي  دور ريختن برداشـت «با  (تطبيقي) مريكايي ادبيات همسنجانقد ادبي يا  مكتبهمان 
) 273 (ويليـك » درست گريزِ وامانده از سدة نوزدهم ميالدي و پذيرش نقدريِ حقيقتابزا

). كاربسـت ايـن   28(السـيد  دانـد  ميرا رهيافتي براي چشيدن لذت متن  همسنجپژوهش 
گويي تكثربنيـاد  و نقش بسزايي در نهادينه ساختن گفت«هاي همسنج،  رويكرد در پژوهش

هاي من و ديگري نقشي گوهرين در پاسـخ  ناهمساني ها وگمان شناخت همسانيدارد. بي
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اي دارد كـه از رهگـذر   پرسشِ سترگ و ناگزيرِ هويت و به رسـميت شـناختنِ ديگـري   به 
انديشـمند و شـاعر    ،بـه گفتـة ادونـيس    .)8(ماليـري  » شودپيوندش هويت من هويدا مي

ت ديگـري  اي گسست از خود باشد شناخگونه اگر شناخت من در گروِ« ،سوري ةبرجست
چنـين شـناختي مايـه و پايـة     . )5دونـيس  ا(» نيازمند پيوند يعني همدردي ژرف با اوسـت 

  ست و پژوهش همسنج راهي به آن سو.هاآميز ميان انسانگو و همزيستي آشتيو گفت
) و 1380( تهران شـهر بـي آسـمان   )، 1369( تاالر آئينهراي اين پژوهش، سه رمان ب

) و 2008( حارس التبـغ )، 2001( بابا سارترهاي و رمان چهلتن )1384( دم ايرانيسپيده
هاي چهلتن بـازنمودي از سرگذشـت   علي بدر برگزيده شد. رمان )2011( الوهم أســاتذة

 عـراق در  ةهـاي بـدر برسـاختي از جامعـ    است و رمان 1979-1901هاي  ايران در سال
هـا،   چون جنبش رويدادهايي سياسيبا  هر دو كشور در اين گسترة زماني .1920-2006
نيـز بـا   انـد و  بـوده دست به گريبان  خانگي هاي ي گيردر ها وجنگ ،كودتاها ،ها انقالب

  شكاف طبقاتي.تهيدستي و سوادي،  هايي اجتماعي مانند بي گرفتاري
هاي اين  هاي زن و نمودن همساني و ناهمساني اين پژوهش در پي بررسي شخصيت

پاسـخ بـه چرايـي و چگـونگي بازتـاب ايـن        هـاي دو نويسـنده و   در رمان  ها شخصيت
بنـدي  هاست. بـراي ايـن كـار پژوهشـگران بـه آمـايش و دسـته        ها و ناهمساني همساني
  اند.ده پرداختهيادشهاي هاي زن در رمانشخصيت

  
  هاي چهلتن و بدر زن در رمان هاي شخصيت بندي دسته

، خـدمتكاران  ةسـت دچهـار  هاي دو نويسنده در  رمان هاي زنِ شخصيتدر اين پژوهش، 
  شدند. نهاده و بررسيآموخته و قرباني اجتماعي، دانش - سياسي انِكنشگر

  
  خدمتكاران .1

اي كه خواهيم ديد، قرباني ، به گونهخدمتكارانپيش از پرداختن به اين بخش بايد گفت 
شد آنهـا را بـا    اند و از همين رو ميوضع اقتصادي و اجتماعي و به ويژه شكاف طبقاتي

هاي چهلتن و بدر پژوهنـدگان  جا بررسيد ولي نمود پررنگشان در رمانن قرباني يكزنا
    را به اين جداسازي كشاند.



  35  
  هاي... شخصيت زن در رمانمقاله 10/1 ادبيات تطبيقي

 

در عربي ـ يعني دختر يا زني كه در برابر   اخلادمــة :ـ و برابر آن كلفت يا زن خدمتكار
و  (صدري افشـار  دهد داري را براي كسي انجام مي دريافت مزد كارهاي مربوط به خانه

شناسـان، خـدمتكاران در    بندي جامعه در طبقه .)907؛ انوري 1646؛ عميد 1028 ديگران
اي هستند كه ابزار كارشان در اختيار و طبقه«گيرند. رنجبران رنجبر جامعه جاي مي ةطبق

كارشان نيز دسـتي و   ؛كنند، نه براي خودشان نيست و براي ديگران توليد مي زير سيطره
ترين جايگاه هرم طبقاتي جاي  پايين«خدمتكاران در . )216ركات (ب» دستمزد است براي
 ةهـايي بيـرون از نقشـ   ها چونان گروهطبقات رنجبر و خيلي وقت ةدر حاشيو گيرند مي

كـه   د، چنـان نشـو بندي اجتماعي كـار نگريسـته و در زنـدگي ناديـده گرفتـه مـي      تقسيم
عـات چنـداني در دسـترس مـا     انگارندشان. از همين رو اطالميپژوهشگران هم ناديده 
اهميت بررسـي   .)220 (همان »و رنجشان باشد توصيف وضع ةنيست كه بتواند دستماي

حليم  ةبه گفت ،به ويژه كه ،خيزدانگاري برميناديده از ايندر رمان  خدمتكارانشخصيت 
شناسـي  هاي جامعه هرچند پژوهش« ،سوري ةنويس برجستشناس و رمانجامعه ،بركات

بيشـتر بـه ايـن قشـر      هـا  دمتكار چندان توجـه نكـرده اسـت، برخـي داسـتان     به قشر خ
 خـدمتكار  هـاي  هاي دو نويسـنده حضـور شخصـيت    در رمان .)220(همان  »اند پرداخته
  است. چشمگير

هاي علي بدر،  باجي و در رمانروشني و سنبل، اختر، آمنه، دده، هاي چهلتن در رمان
 كارهــاييكــي از  ،در روزگــار قاجــار د.نــو خدمتكار رجينــا، جــرمين، فوزيــه كلفــت

سـفيد و دايـه نـزد    هـايي چـون دده، گـيس   اي از زنان خدمتكاري با نام پاره غيرتوليديِ
اي  چـرده پيرزن سيه ينهئالر آتا). شخصيت دده در رمان 61(دلريش  هاي دارا بود خانواده

دختـران و    شـود. او كارهـاي خانـه، دايگـي    ميرزا مي ةاست كه از كودكي كلفت خانواد
، انس و مهري دوسويه گرچهد. دهانجام ميزمان را شاهدلسوزانه و مادروار از پرستاري 

زمـان را بوسـيد و گفـت: اي    شـاه  ةدده سـياه، شـان  «ميان دده و اعضاي خانواده هست: 
كـه از   خواهم جز ايـن  خانومي، زيارتم بردي، سياحتم بردي، از خدا ديگر هيچ چيز نمي

 شود كـه  پررنگ مي چنانگاه نقش دده  .)85: 1395(چهلتن،  »ند شوياين رختخواب بل
دانـد. زمـاني كـه     دهد و خويشتن را پاسخگو مي يكي از اعضاي خانواده نظر ميچونان 

از بـيم   ،آورد، ميـرزا  به خانه پناه مي ،ميرزا، فرداي شبِ عروسي ةمهر اعظم، دخترخواند
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دده سياه جلو آمـد  «نشيند:  مياني دده پس ميتازد ولي با پادررسوايي، خشمناك به او مي
كشي. گويي  و گامي مانده به ميرزا نهيب زد: صاحب اين دخترها منم! عاقبت آنها را مي

(همان  »اي سرب داغ چكيد. سر فرو انداخت و مهر اعظم را رها كرد بر قلب ميرزا قطره
شمارد  محترم مي پير را ةپشتيبان دخترهاست. ميرزا دد زمان، ددهپس از مرگ شاه .)254

. اين گونه پيوند كندكرنش ميدختران  ةدربارش هايدر برابر سفارش زمانو در نبود شاه
هـاي سـالمند ـ از    ويـژه كلفـت  ها ـ بـه  دهد كه به كلفتمي  و خانواده نشان كلفت ميان

  . شودنگريسته نميباال به پايين موضع 
انجـام  شـبنامه را  پخـش   چـون  هـايي پويـه ني پنها ينهئتاالر آخواهان در رمان  مشروطه

انـد. بـراي   هاي سياسـي يـاريگر اعضـاي خـانواده     هاي چهلتن نيز در پويهدهند. كلفت مي
كه از محتواي آنها آگاه باشـد.   آنبي ،كند ها كمك مي، دده به دختران در بردن اعالميه نمونه

آگاهي سياسـي   .)170 (همان »انيدها را برايم بخو كنيد اين شبنامه گفت: الاقل نمي دده مي«
  خواهد به دختران ارباب كمك كند.. او ميماية كنشگري دده در سپهر سياست نيست

السـحر اسـت و    نجم ةداستان روشني در همان رمان داستاني ديگر است. او كنيز خان
به خانم بگو من تقصير نداشتم. من از خـوف  « شود. مي با تجاوزهاي اربابِ خانه باردار 

كـرد و   آمد. هر شب پيـراهن بـه تـنم پـاره مـي      هاي شب مي بستم. نيمه هايم را مي چشم
رفت، هول آمدن شب بعـدش را   آمد. وقتي هم ميگرفت. زبانم بند مي شكمم را گاز مي

بـرد، بـا سـنگ بـه شـكم او       مي السحر به ماجرا پي زماني كه نجم .)144 همان( »داشتم
و پيكرشان پنهـاني در پشـت حيـاط خانـه خـاك       رندميميهم بچه و هم مادر  .دكوب مي
در برابر اربـاب  ، شوددرازي ميبه شرافت خدمتكار دستهرچند  .)144شود (همان  مي

همـين   ةپنـاهي چشـم اسـفنديار كلفـت اسـت. در نتيجـ      خانه توان ايستادگي ندارد. بي
اتوان كـه  برگ و ناي است بيطبقه«زيرا از  شودكسي است كه خونش هم پايمال مي بي

اي  كوشند، طبقـه كند كه براي تهيدست شدنش ميبراي توانگرتر شدن سروراني كار مي
شـود:   نـي و روانـي مـي   كشي و سـركوبِ تَ كه به خاطر پايگاهش آماجِ تهيدستي و بهره

  ).216(بركات » كشي و قدرتقرباني مناسبات بهره
رد درازدست فرادسـت  پردازد و م خدمتكار بيچاره بهاي گزاف فرودستي خود را مي

ـ  شود، نـه از سـوي زنِ زن  هيچ بازخواست نمي ش و نـه از سـوي قـدرت سياسـي و     كُ
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مردسـاالري   ةكند چون زنـان در سـاي  السحر شوهرش را بازخواست نمي اجتماعي. نجم
اي  مايـه  حق نداشتند به همسرانشان براي ارتباط با زني ديگر خرده بگيرند. چنـين درون 

 ،بينيم. رجينا زني هوسباز است و ارتباطش بـه سـعدون  بدر هم مي هاي علي را در رمان
ب: 2009كاهد. با ارباب و پسـرش هـم رابطـه دارد (بـدر،     فرونمي ،خدمتكار مرد خانه

گويا زن پذيرفته است كه مردش با هر  ) ولي همسر ارباب رفتاري معترضانه ندارد.171
هـاي چهلـتن آن اسـت كـه      با رمـان  مايهاين درون زن ديگري در آميزد. ولي ناهمسانيِ

بـا اربابـان خـويش ايسـتارِ      از روي هم ريختن و آميختنهاي علي بدر  هاي رمانكلفت
كه خودخواسته با ديگـران   ،نه به زور ،ينهئتاالر آروشني در  ةوارون ،رجينا منفي ندارند.

چرا كه ارتباط تواند ريشه در تاريخ اجتماعي تازيان داشته باشد  له ميئآميزد. اين مسمي
شدند روا بوده است (علـي   ها گرفتار يا از بازار خريده ميكه در جنگ يجنسي با كنيزان

اند،  هاي علي بدر در جنگ يا بازار بردگان فراچنگ نيامدههاي رمانهرچند كلفت ،)571
عرف جامعه ـ گرچه پنهان ـ ناروايي ارتباط خداوند خانه يا ديگران با كلفت را كمرنگ   

  رنگ ساخته است. بييا 
فوزيـه دختـر نوجـوان روسـتايي و     حارس التبـغ اسـت.    ديگر فوزيه در رمان ةنمون

خدمتكار ناديه است كه بار كارهاي خانه و پرستاري از او در دوران بيماري را بر دوش 
و  اربـاب  ةبرخورد كمال و فوزيه فراتر از چارچوب رابطـ  .)312الف: 2009دارد (بدر، 

حتـي   ،دانسـتند  . همه مـي انداني روي هم ريختهدانستند كه پنه همه مي«خدمتكار است. 
آگـاهي ديگـران از رابطـة ايـن دو گويـاي       .)313 (همـان  »ناديه كه در بستر مرگ بـود 

پذيرش است. ايـن رابطـه در پايـان و پـس از مـرگ ناديـه بـه ازدواج كمـال و فوزيـه          
هـا نيسـت. ايـن امـر از     لفـت هـاي چهلـتن خبـري از ازدواج بـا ك     انجامد. در رمـان  مي

  شود. هاي زن شمرده مينويس در زمينة پرداخت شخصيتهاي دو رمان ناهمساني
سيمون دوبوار در بررسي جايگاه تاريخي زن شرقي، ضمن بر شمردن اين نكته كـه  

)، دربـارة  142(دوبوار » شودزن پارسي بيش از اغلب زن هاي شرقي محترم شمرده مي«
ها فئودالي است، يعني دولتي به اندازة ساختار اين سرزمين«يسد: نوكشورهاي عربي مي

هاي مختلف را متحد و مطيع كند: هيچ قدرتي، بـه  كافي قوي در آنها پيدا نشده كه قبيله
آورد. مذهب اعراب دوران جنگـاوري و فـتح تحقيـر    اقتدار پدرساالري لطمه وارد نمي
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پـژوه  نـويس و زن نـوال السـعداوي، رمـان   ). 140(همـان  » كرد....كامل را متوجه زن مي
اي دربارة قانون ازدواج در مصـر در روزگـار معاصـر بـه ايـن       برجستة مصري، در مقاله

مالكيت مرد بر زن تفاوت چنداني با مالكيت ارباب بر برده نـدارد. مـرد   «رسد: نتيجه مي
دارايـي   خرد. در بندهاي نخست عقد ازدواج نيز آمده اسـت كـه زن  زن را با صداق مي

مزد خدمت خانة شـوهر كنـد.   چرا داشته باشد و بيوچونمرد است و بايد فرمانبري بي
وچـرايش در  چـون اگر هم نافرماني يا گاليه كند يا بيمار شود يا ناتوان، مرد با حـق بـي  

هـايي شـايد بتـوان بـه     ). در ساية چنـين واقعيـت  118(السعداوي » فروشدشطالق مي
ها در آثار دو نويسنده راه يافت، برابر رابطة شوهرانشان با كلفتچرايي سكوت زنان در 

تواند چرايي  ويژه احترام به زنان سالخورده ميكه جايگاه تاريخي زن ايراني و بههمچنان
  را تفسير كند. تاالر آئينهها همچون دده در رمان نكوداشت برخي كلفت

  
  سياسي - اجتماعي كنشگر زنان. 2

شوند. مشاركت زن  مي شمردهراي تأثيرگذاري در جامعه بعامل مهمي زنان چون مردان 
ــور سياســي و ادار ــ ةدر ام ــور جامع ــدني از شــاخص ةام ــه و  م ــاي پيشــرفت جامع ه

مبنـاي عـرف رايـج از    « ) ولي بـر 29ساالري نظام حاكم بر دولت است. (العزاوي  مردم
 - بلكـه در تمـام جهـان    نه فقط در ايران و نه فقط در كشورهاي اسالمي، - االيام قديم

محدود يك سلسله  ةاند و زنان را در داير سياست را عرصة فعاليت مردان دانسته معموالً
از  .)160(كـديور » انـد  بايدها و نبايدها كه مباني آن نيز چندان روشن نيسـت، قـرار داده  

هاي سياسي  تري نسبت به مردان در زمينه همين رو، زنان در طول تاريخ حضور كمرنگ
گـاه  اهميت پرسمان كنشگري زنان در سپهر اجتماع و سياسـت آن اند.  و اجتماعي داشته

شود كه بـا انديشـمنداني همداسـتان شـويم كـه موضـوع زن را، از بنيـاد،        دوچندان مي
دانند كه از موضوع مرد جدا نيست و بخشـي گـوهرين   موضوعي انساني ـ اجتماعي مي 

ك واقعيـت تـاريخي مشـخص اسـت. از ايـن      در پرسمانِ هستيِ اجتماعي انسـان در يـ  
ويـژه چـالشِ زن از نظرگـاه ديـن و     هاي اجتمـاعي و بـه  انداز، پرداختن به چالش چشم

هـاي   آلـود برداشـت  گسلد و در فضاي مهاخالق، زواياي گوناگون موضوع را از هم مي
). پـس هرگونـه   87و 85كندش (ابوزيد ايدئولوژيك و سودجويانه از متون ديني گم مي
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آفريني اجتماعي ـ سياسي دور نگـه داشـتن همـة جامعـه از      ور نگه داشتن زن از نقشد
سپهر سياست و گشودن دسـت نيروهـايي اسـت كـه سياسـت را بـي مشـاركت مـردم         

كشي انسان اسـت؛  نيافته و سركوفته، آماجِ ستم و بهرهجوامع توسعه«خواهند؛ چه در  مي
زن در ساية مناسبات اجتماعي و اقتصاديِ  خواه زن، خواه مرد؛ چه خُرد، چه كالن؛ رنج

فرادست در اين جوامع بيش از رنج مرد است ولي تفاوت بهرة رنج نبايد نگـاه بـه ايـن    
گزاره را سرشكن و از گوهر و سرشت تهي گرداند و آن را به صورت پيكار زن و مـرد  

شناسـد و   يكشي و ستمي كه مرد و زن نمدر آورد، به جاي نبردي مشترك در برابر بهره
  ).154(منيف » گيردگريبان هر دو را مي

آفرينـي   نقـش رفته پا به گود سياست نهادنـد و  ، زنان ايراني رفتهاز روزگار مشروطه
در اين روزگار، براي نخستين بار، شـاهد حضـور زنـان در قـالبي رسـمي و تـا       كردند. 
زاده و باغـدار دلگشـا،   هاي اجتماعي ايران هسـتيم (زنجـاني  صنفي در پويهاي شبهاندازه
، روزگـار اسـت  ايـن  نمـايي از كنشـگري زنـان در     كه، تاالر آئينهرمان ). در 62: 1394

، سـپيده دم ايرانـي    رمـان در تر اسـت.  چشـمگير هاي چهلتن  حضور زنان از ديگر رمان
گريـزد. در   شود كـه ناچـار از ايـران مـي    روايت مي ،از فعاالن حزب توده ،زندگي ايرج
د. آي ميدرنمايش  به ،از اوباش روزگار پهلوي ،هم زندگي كرامت ي آسمانتهران شهر ب

اي ندارند و بيشـتر  ، زنان پويش سياسي اجتماعي ويژهتاالر آئينه برعكسدر اين دو رمان، 
كـه نمـايي از زنـدگي     ،علـي بـدر   حارس التبغ  اند. در رمانخانوادگي پژوهيدني در سوية

كند، زنان بيشتري نسـبت   را ترسيم مي ،ناس عراقيدان سرش يوسف سامي صالح، موسيقي
كـه سرگذشـت شـاعراني در     الـوهم  أســاتذةدر رمـان   دو رمان ديگر بدر حضور دارند.به 

    شود، حضور زنان ناچيز است. هاي جنگ روايت ميسربازي و جبهه
، ميـرزا به پيـروي از پدرشـان،   دخترانش  كنشگري سياسياز  نزماشاه، تاالر آئينهدر 

آشـوبد.  انگيـزد مـي  كه ميرزا خود آنان را براي كنش سياسي برمـي  ان است و از ايننگر
ابـراهيم   ةسـياحتنام خوانند.  اند. مرتب اعالن و شبنامه مي زمان: دخترها هوايي شدهشاه«

بسته بـار   وگوش توانم دخترها را چشمخوانند. ميرزا: نمي مي القدس روحو روزنامة  بيك
هرچند مادر از كنش سياسي دخترانش نگران است، آنـان   .)74: 1395(چهلتن،  »بياورم

از  القدس روح ةآورند. توجه دختران به روزنامهاي سياسي ميبا دلگرمي پدر رو به پويه
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دولتي در روزگار مشروطه بـود كـه بـه انتقـاد از     اي مستقل و غيرآن روست كه روزنامه
آگـاهي  بـر   كبيـ ابراهيم ةسياحتنام خواندن .)77 و 72اُف  (رسول .پرداخت مي حكومت
به منظور انتقاد و مخالفـت بـا حكومـت اسـتبدادي قاجـار و       صرفاً«افزايد زيرا  آنان مي

(كشـاورز   »هايي كه در آن دوران حكمفرما بود نوشته شده است نظميها و بي عدالتي بي
د و كنـ  ياش پنهـان مـ   ماشين چاپ، آن را در زيـرزمين خانـه   ةپس از تهي ،ميرزا ).1270

سـپرد. شـور و دالوري و    رخسـار و مهـراعظم مـي   را بـه دختـرانش مـاه     چاپ اعالميـه 
مـاه  «شـود.   رخسار براي انجام ايـن كارهـا در داسـتان هويـدا مـي     هوشمندي فراوان ماه

هـا   رخسار: فكرش را بكن. بايد اعالن چاپ كنيم. از صبح تا شب، يك عالم. بعد اعالن
فرستيم شهرهاي دور. هـيچ كـس نبايـد بفهمـد؛ هـيچ       و مي گذاريم را الي عدل پنبه مي

شـتابند، بلكـه در    تنها در خانه به ياري پدر مي دختران نه .)119: 1395(چهلتن،  »..كس.
هـاي تنبـان    ها را از پاچهها شبنامهزن«كنند.  ها به مقصد نيز همكاري ميرساندن اعالميه

كـه نفـس تـازه كننـد، بيـرون       آن د و بـي بسـتن  آوردند. دوباره كمر چادرها را مـي در مي
  .)170 (همان »آمدند مي

هـايش   زن در رمـان هـاي  شخصـيت از هاي سياسـي برخـي    علي بدر هم به گرايش
اش، احسـان،   است كه با راهنمايي معشـوقه  الوهم اســاتذةپردازد. نازك از زنان پوياي  مي

ت را در نيافـت، مگـر   ها و مجالاين كتاب كسي در خانه خطرناكيِ«شود. كمونيست مي
هـايش را  اش كتـاب  زماني كه نازك براي اولين بار به اتهام كمونيسم زنداني شد و دايي

سـالگي   در تنور سوزاند و از زندان كه آزاد شد، او را از خانه بيرون كرد... در سن هجده
حـزب   .)200: 2011(بـدر،  » ول برخـي كـارگران شـد   ئباك كار كرد و مسـ  در اورزدي

ي گرفته است كه يستلنين ـ ماركسيستي ةعراق بنيادهاي نظري خود را از انديش تكمونيس
(الطـائي   زب فراقـومي اسـت  حـ اين  نهد.كارگر انگشت مي ةملي طبق ةبر وحدت مبارز

كه از سال  ،تفاوت مباني حزب كمونيست با حزب سكوالر و قومگراي بعث .)95-106
بعث با حزب كمونيست شد (بطـاطو   آشكار حزب  دشمني ةماي ،ديبه قدرت رس 1963

حزب بعث حاكم به سركوب طرفـداران حـزب كمونيسـت دسـت      ،در نتيجه .)29-50
هـا و مجالتـي كـه     كتـاب و شود  د. در همين چارچوب، نازك دستگير و زنداني مييياز

  د.شو مياو به كمونيسم  اتهام تعلق خاطرسند است پنهان كرده 



  41  
  هاي... شخصيت زن در رمانمقاله 10/1 ادبيات تطبيقي

 

 . اواسـت علـي بـدر   زن هـاي  شخصيتاز ديگر  بابا سارتردر رمان جاكلين مغيرب 
هـاي عراقـي    هاي سوري نداشت ولي خيلي بـا كمونيسـت   با كمونيست پيوند استواري«

هـاي   هاي عـرب، گـروه   كمونيست ةهم ةوارون ،آنهاكرد. شايد چون  همبستگي ميابراز 
داشـت   باور، ايمان كامل به فرهنگ انقالبيبا  ،. جاكلينراه انداختند نظامي براندازي شبه

  .)43ب: 2009(بدر،  »شدني نيست، بي پيكار مسلحانه ،كه تغيير
نگـاري،   روزنامـه  وهـاي اجتمـاعي    زمينـه  بـه پـويش در  هـاي علـي بـدر    زنان رمان

 آلمـاني  ايروزنامـه  كاترينا حسون گزارشگرِ عراقي .پردازندگزارشگري، نويسندگي مي
نگـار   مريكايي، فرانسواز لـوني روزنامـه  اي ا، عايده شاهين گزارشگرِ لبنانيِ روزنامهاست

الـف:  2009(بـدر،   ـ فلسـطيني  مريكاييانگار و نانسي عوده روزنامه ـ سوري فرانسوي
كننـد. ايـن پديـده در    مريكـايي و اروپـايي كـار مـي    ااين زنان در كشـورهاي   .)26-32

مـان  هـاي چهلـتن مـيهن در ر    خورد. تنها زن شاغل رمان هاي چهلتن به چشم نمي رمان
هاي  است كه بازيگر تئاتر است. نوجواني و جواني ميهن همزمان با سال دم ايرانيسپيده
دهـد (اصـالني    است كه روند رو به افزايش كار زنان را در ايران نشان مي 1335-1355

آن روزگار پذيرفته نبود و دليل مخالفت پـدر   ةوانگهي بازيگري براي زن در جامع ،)57
  .)122 :1397 است (چهلتن،همين ش با ميهن ايرج با ازدواج پسر
بـه تصـوير   را دار و شـاغل   هاي خويش، دو دسته زن خانهدر رمان ،هر دو نويسنده

هـاي   شخصـيت هاي سياسي ـ اجتماعي كنشگري دارنـد.    اند و زناني كه در زمينه كشيده
ردازند و پويژه در روزگار مشروطه ميهاي سياسي به هاي چهلتن بيشتر به پويه زن رمان

اوضـاع   اصـالحِ در پـي   ،طلبـي قـانون يعنـي   خواهان،از طريق خواستة بنيادين مشروطه
هـاي   خـواهي از جمـع  هـاي چهلـتن، بحـث مشـروطه    نابسامان آن روزگارند. در رمـان 

هاي دوستانه جريان دارد. علي بـدر بـه    هاي زنانه و دورهمي خانوادگي گرفته تا مهماني
 يكشـد و تنهـا اطالعـات   ان و چگونگي آن را به تصوير نميهاي زنان و ميزروشني پويه
ر آثار بدر بيش از د. شمارِ زنان شاغل دده ميانديشه و گرايش سياسي زنان  ةكلي دربار

چرايي اين ناهمساني را بايد در روزگاري جست كه دو نويسـنده در پـيِ   چهلتن است. 
هاي  رمانچنان كه رفت،  اند.هاي خويشبازتاباندن و برساختن سرگذشت آن در داستان

هـاي بـدر   اسـت و رمـان   1979-1901هـاي   چهلتن بازنمودي از تاريخ ايـران در سـال  
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روزگـار   ينهتاالر آئ؛ دستماية چهلتن در رمان م2006-1920عراق در ةبرساختي از جامع
 تهـران شـهر بـي آسـمان    و در  1320رويدادهاي سياسي دهة  دم ايرانيسپيدهقاجار، در 

است. دستماية علي  1357تا پس از انقالب اسالمي  1332مرداد  28يان كودتاي ايران م
تا پـس از اشـغال    1941تاريخ معاصر عراق از كشتار فرهود در  حارس التبغبدر نيز در 

بابـا  عـراق و در   1980رويـدادهاي دهـة    الـوهم  ةاســاتذاست، در رمان  2003عراق در 
آموختـه و  . پس طبيعي است كه زنان دانـش اين كشور 1950و  1940تاريخ دهة  سارتر

هاي علي بدر بيشتر باشند، به ويژه اگر سـخن پژوهشـگراني را   شاغل و كنشگر در رمان
هاي اخير در همه كشورهاي اسالمي شرايط زنان رو بـه  در سال«بپذيريم كه باور دارند 

المي ماننـد  ز). گرچه، نه تنهـا در كشـورهاي اسـ    حافظيان و است (كواليي» بهبود بوده
ايران و عراق، كه در سراسر جهان پا نهادنِ زنان به سپهر عمومي از نمودهـاي تجـدد و   

گيري تـاريخي  گير در صحنة عمومي دوري و كنارهاي نوظهور است و قاعدة همهپديده
  ).79زنان از اين حوزه است (همان 

   آموختهزنان باسواد و دانش. 3
و يكسان براي مرد و زن است و انگشـت نهـادن بـر    آموزي ارزشي انساني، كالن دانش

 دارد كه زندگي و دانش زن به اين قلمـرو فروكاسـته شـود   نقش مادري زن نيز روا نمي
آمـوزي بسـته شـود. در    )؛ چه رسد به اين كه به هـر بهانـه راه دانـش   65-64اهللا (فضل
بنيـاد   هـاي دانـش  هاي چهلتن سوادآموزي و كوشش زنان بـراي آمـوختن مهـارت    رمان

زنـان در   امـا شـاهد حضـور    هاي علي بـدر شود و موانعِ اين فرايند؛ در رمانتصوير مي
آمـوختگي  كـه برآمـده از دانـش    ،نگاري و استاديهايي چون روزنامهدانشگاه يا جايگاه
ـ چنان كـه گذشـت ـ ريشـه در تفـاوت زمـانِ         . اين ناهمساني، هستيمدانشگاهي است

  هاي دو نويسنده دارد.  ي در رمانتاريخيِ رويدادهاي داستان
تـاالر  نـد. ميـرزا در   گويمياز سوادآموزي زنان  دم ايرانيهسپيدو  تاالر آئينهدو رمان 

بايسـته   اآمـوزي دختـرانش ر  مردان روشنفكر زمـان خـود اسـت كـه دانـش      ةنمون آئينه
اعي اجتم ةترين مطالبتأسيس مدارس نسوان اصلي ةحق تحصيل زنان و اجاز«شمرد.  مي

 .)97: 1392، و باغـدار دلگشـا   زادهشـد (زنجـاني  شـمرده مـي  » مشـروطه  ةزنان در دور
نيســت و آوردن معلــم ســرخانه را  همداســتانبــا بــرادر  ،ميــرزا خــواهرِ ،فخرالحاجيــه



  43  
  هاي... شخصيت زن در رمانمقاله 10/1 ادبيات تطبيقي

 

دانست كه ميرزا براي دخترهـا معلـم مـرد آورده كـه فرانسـه و هندسـه        مي: «دپسند مين
(چهلـتن،   »دانست كه اين معلم ارمني است كه نميدرسشان بدهد. اما خدا خواسته بود 

دهرشـان كنـي!    ةخـواهي عالمـ   مي«گيرد كه همچنان كه به برادر خرده مي، )62 :1395
در اينجـا شخصـيت   ). 230 (همـان » د؟وقت بـه كـدام مـرد اسـت كـه تمكـين كننـ        آن

زنـان  در برابر آموزش  ،كه نمايندة زن و فرهنگ سنتي روزگار قاجار است ،فخرالحاجيه
تابد؛ چـه، چنـدان بـا فرهنـگ مردسـاالر      ايستد و آن فرهنگ را برنميو روشنفكري مي

هويت شده كه نادانسته به خدمت آن كمـر بسـته كـه نـه تنهـا در روزگـار       همانند و هم
قاجار، كه هنوز هم سنگي سترگ بر سر راه ارتقاي زنان در كشـورهاي اسـالمي اسـت.    

، يكـي از سـازوكارهاي دفـاعيِ    1نندسـازي متجـاوز  همانندسازي با فرادست كـه از هما 
تـرين نمودهـاي كوشـشِ انسـان     يكـي از برجسـته  «گرفتـه شـده   بر ،آنا فرويد ةدرافكند
شده براي گريز از تنگناي وجودي و نبود احساس امنيت و خودكهتربيني است سركوب

فتي بـراي  كه، در نتيجة سرسپردگي به فرادست، گريبانش را گرفته. اين سـازوكار رهيـا  
هـا و   گريز از خود و همانند شدن با متجـاوز و همرنـگ شـدن بـا درازدسـتي و شـيوه      

  ).3 (حجازي» هاي دلخواه اوست ارزش
هـاي   كـه از شـيوه   ،آموزش در خانـه بـا معلـم سـرخانه    روزگار قاجار افزون بر  در

مـان در  ز. شاهبود  خانهمكتبديگر آموزش زنان  ، راه)84(قاسمي پويا  بودآموزش زنان 
ما چهار نفر بـوديم، يـك دختـر    «گويد: مي خانهجايي از رمان براي دخترانش از مكتب

به  "سن ونسان دو پل"اول را گرفت. خواهران  ةما نمر ةآلماني، دو تا ارمني و من. دست
دان جـايزه دادنـد. سـال بعـد كـه از      هر كدام از آنها يك صليب نقره و به من يك انفيـه 

اهرها لباس سفارش داده شد، دوختش را به ما واگـذار كردنـد. حـاال    اندرون شاه به خو
پارچه كم آمد و توي چه مكافاتي افتاديم، بماند! عـالوه بـر آن درس تـاريخ و زبـان و     

  .)64: 1395(چهلتن،  »خوانديم فرانسه هم مي
است كه از كودكي شيفتة بـازيگري   دم ايرانيسپيدههاي زن رمان  ميهن از شخصيت

ها ادامه يافت؛ بعضي نيمة راه ماندند، بعضي مثل او ادامه دادند؛  كالس«ش است: و نماي
هـاي   هنرستان هنرپيشگي تهران، كالس فن بيان، كالس... و بعد نوبـت تمرينـات پـيس   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. identification with the aggressor 
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پهلـوي   روزگـار ميهن در  .)82: 1384(چهلتن،  »تازه رسيد. ديگر آرتيست معروفي بود
 گشـوده زنان و دختران را به مدارس  همشروطه رامتمم قانون اساسي كه  كند زندگي مي

  .)54(اصالني دختران و زنان وجود نداشت آموزش لحاظ قانوني منعي برايو به  بود
 كـارِ . رودسـخن مـي  آمـوزي  دانش ازپرده پرده و درهاي علي بدر هم بي در رمان

 منيبه طور ض اجتماع سپهردر و حضورشان  هعايده شاهين، نانسي عودي چون زنان
شـان هويـدا بـه    هايي كـه دانشـجويي  شخصيتند. از اهآموختدهد كه دانش نشان مي

پس از مرگ منير  ،است. او حارس التبغرمان در  ،خواهرِ منير ،ليال آيد تصوير در مي
دكتري  كوچد و، ميشزادگاه مادر، در جنگ ايران و عراق، همراه خانواده به روسيه

 ةاش دربـار نامـه ري دانشگاه پترزبورگ شده و پايـان امسال دانشجوي دكت«خواند: مي
(بـدر،   »هاي اسـتالين مردنـد   ها يا اردوگاه شاعران روسي است كه ناشناخته در زندان

2011 :14(.  
ديگـري در   ةآموختـ يوسف صالح، شخصـيت دانـش   نخست همسرِ، فريده روبين

ـ اجبـاري يهوديـان از عـراق     كـوچ است. آنهـا پـس از    حارس التبغرمان  اسـرائيل   هب
فريـده  ولـي   رودآورد و به مسكو مـي  آويو را تاب نميد. يوسف زندگي در تلرون مي
لـورا   ةمدرسـ پايـانِ  از پـس  : «خوانـد و درس مـي  مانـد ها دور از همسر آنجا مي سال

خواست نويسنده شود، مي چون پيوست.ي ادبيات عرب ةخضوري در بغداد به دانشكد
شگاه رفت، ادبيات عربـي خوانـد و در دانشـگاه قـدس     پس از رفتن به اسرائيل به دان

  ). 158الف: 2009(بدر،  »استاد شد
در  جـاكلين مغيـرب  علي بـدر،  آموخته و روشنفكر  دانش هاي زن از ديگر شخصيت

ـ  انگليسي و فرانسوي را خوب مي. او است بابا سارتر وكالـت از دانشـگاه    ةداند و پروان
در نيويـورك  چـون  « :ت كـه اسـ  اي آموختـه سوربن دارد. نانسـي عـوده هـم زن دانـش    

ـ نگاري خوانده و در راديوي بوستن كار كرده است،  روزنامه مطبوعـات   بـا  خـوبي  ةميان
هـا   هايي علمي به دانشكدهدسته زنان موفق را در چارچوب ،در عراق .)33 (همان» دارد

وزش فرستادند و برخـي ثروتمنـدان روشـنفكر بـه آمـ      ها در شرق و غرب مي و دانشگاه
هـاي   زنان رمان .)1875(بطي  كردند مريكا توجه مياهاي اروپا و  دخترانشان در دانشگاه

  اي حضور دارند. علي بدر در بنيادهاي علمي و پژوهشي و رسانه
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 زنان قرباني. 4

زنـدگي  «پيش از پرداختن به اين مبحث، بايد گفت كه منظور از قرباني در اين پژوهش 
اي در ) نيسـت كـه گـزاره   145(وايگل  »ه عنوان قرباني زيستنخود را قرباني كردن يا ب

شـدن   . مقصـود از قربـاني  آيـد  به شمار ميشخصيت زن در ادبيات  ةنيستي دربارينقد فم
نـاهموار اجتمـاعي، سياسـي،    درازي و ستمي است كه به خاطر وضـعيت  هرگونه دست

، هـا سويه ةبراي همزن گوياترين نمونه « .هاي زن رودبر شخصيتفرهنگي  اقتصادي و
ه اسـت و در وجـودش   نيافتـ توسعه ةجامعسركوب در هاي دفاعيِ و سازوكار هاپويايي

كه همسـران  به ويژه زناني  .)199(حجازي » شوندهاي اين جامعه هويدا ميناسازه ةهم
هـايي   انـد، در جامعـه بـا دشـواري     خود را به دليل مرگ، طالق و غيبـت از دسـت داده  

مـردان   رفتـه  هـم  روي ،بـه ويـژه جوامـع مردسـاالر     ،در بيشتر جوامـع . شوند رو مي هروب
و نقش اقتصادي و حمايتي خانواده بر دوش آنان است. امـا زنـان    اند سرپرست خانواده

سرپرست با نقشي در مجموع  نامعمول به عنـوان سرپرســت خــانواده بايــد وارد      بي
يابند. اين گـروه از زنـان بـه     جامعـه شـوند و در محـيط اقتصـادي و اجتماعي حضور

وكـار قـرار    دليل داشتن اجبار در تأمين معاش خانواده بايـد در فضـاي عمـومي كسـب   
تر خواهد بـود. حضـور    اي حساس گيرند. بنابراين بـراي آنـان امنيـت اجتمـاعي مسـأله

 فعال در جامعه براي اشتغال و ساير فعاليت هـاي اجتمـاعي ارتباط مستقيمي بـا ميـزان  
شـرايط اجتمـاعي و فرهنگـي حـاكم،      .)70 (غالم نيارمي احساس امنيت اجتماعي دارد

شـود كـه بسـياري از افـراد چنـين زنـاني را        موجـب مـي   ،در جوامع مردسـاالر  ويژه به
  هر نوع كنش و رفتار نامناسبي را به خود بدهند.   ةپشتوانه بدانند و اجاز بي

  به روسيه، اين زن را به سختي ،وهر ميهنش ،گريختن ايرج ،دم ايرانيسپيدهدر رمان 
شـبه   يـك «گويـد:   بيند مـي سال كه شوهرش را مي 28كه پس از  چنان ،فكندافراواني مي

 ةهيچ مردي باالي سـرش نيسـت و همـ    ةتبديل شدم به زن آزادي كه ناگهان ديگر ساي
كه بـه   يناي ندارم جز ا كردم چاره من فكر مي .مردهاي شهر تصميم گرفتند بلندش كنند

 »كشـيد  صدا آن را فريـاد مـي   اي كه يك شهر يك عمومي تن بدهم، خواسته ةاين خواست
در جوامعي كه اعتبار اجتماعي و امنيت زن در گرو مردان خانواده  .)76: 1384(چهلتن، 

كنـد كـه بسـياري     جلوه مـي  يصاحبفرصت و بدن بي همچون در نبود شوهرزن است 
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له در ابعـاد متفـاوتي نمـود    ئويي از آن را دارند. ايـن مسـ  ج تصاحب و كام آهنگ مردان
بـه مـوارد ديگـري نظيـر      و دوشـ  مـي هاي نامطلوب آغـاز   يابد كه از تقاضاي ازدواج مي

  .)148 حميدي و معيدفرانجامد ( و تجاوز نيز ميشدن تقاضاي صيغه 
و  بـزرگ  ةخـانواد « .كنـد  طوني كـار مـي  أم ةدر مسافرخان حارس التبغنوسا در رمان 

را نامزد كرد راننده نبود، هـر   هنگامي كه او .فقيرش او را ناچار به ازدواج با عماد كردند
يك روز آمـد   بود كه دزدي... دو ماه از ازدواجشان گذشته ..داد، قاچاق. كاري انجام مي

كودك را بپردازد. بـه او گفـت كـار مناسـبي      هايهزينهخانه و ة تواند اجار و گفت نمي
بايـد بـه    آيند و هاي مهمي به ديدار آنها مي م و گفت در روزهاي آينده مهمانبرايت يافت
كـرد و عصـر    مـي  پخـش هـا پـول جعلـي    چنين نوسا صبح هايشان تن دهد. اين خواسته

طـوني   . در زنـدان بـا ام  بريدنـد  پنج سال زندان برايشپس دستگير شد و سروسپيگري. 
(بـدر،   »وپـا كـرد   پـيش خـودش دسـت   هنگامي كه آزاد شد، او برايش كاري . آشنا شد

هاي فردي و اجتماعي فراوانـي بـه   آسيب وضعيت اقتصادي نامطلوب .)267الف: 2009
 و كـار  انجامـد كـه  آورد. نداري خانوادة نوسا به شوهردادن اجباري به فردي مـي  بار مي
ساز پديـدة روسـپيگري زنـان    فقر، زمينه ، به ويژهخوبي ندارد. مشكالت اقتصادي منش
  .)35-34 اقليما(د شو مي

شوند. به مي قربانيان نظام مردساالر، تابانماه، مهراعظم و مادرش، تاالر آئينهدر رمان 
، خـوار مردساالري در خانواده برداشتي است كـه زن را   بنيادينِ ةزمين ،باور پژوهشگران

(كـديور   هـد ن واال مـي در جايگاهي داند و مرد را  نادان مي و وفا بين، احساساتي، بي كوته
آورد تا به عنوان  خويش مي ةبه پيشنهاد پدربزرگش، به خان ،را يتيم ميرزا مهراعظمِ .)30

مهراعظم از مـادر همـواره در    ند. خاطرات تلخ جداييِشو شرخسار سرپرستخواهر ماه
سيد گفته بود: ماه تابـان چقـدر   «آزارد.  او و مادرش را مي جاويدو رنجي  هست شذهن

ه باشد خوب است؟ اما مـن كـار خـدايي كـردم. مشـهدي رجـب بابـاي        مرا نفرين كرد
ـ    ماه  »اربابـت بلكـه از گرسـنگي نميـرد     ةتابان خودش به من گفت اين يتـيم را ببـر خان

ـ  ،از سرِ ناچاري و نـداري  پدربزرگ مهراعظم ).185: 1395(چهلتن،  ا ناديـده گـرفتنِ   ب
هـاي   زاريهـا و  البهو فرستد ميميرزا  ةخان اش را بهنوه، مادر و فرزند عاطفي پيوند

 از اشـكالِ مردسـاالري   بـرد. راه به جايي نمي براي ديدار دخترش، تابان ماهدخترش، 
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اسـت  زنـان   و فرودسـتيِ وچـراي مـردان   چـون بـي  ستم بر زنان از رهگذر فرادستيِ
  .)30(الحيدري 

نيـان اصـلي   توان تجاوز جنسي را نام برد كه زنان قربا از ديگر انواع قرباني شدن مي
بينـيم كـه بـه    هاي علي بدر نيـز زنـاني را مـي   در رمان .)72آن هستند (رمضان نرگسي 

ير از دوستان پدر ناديه است كـه در شـركت او دفتـري    ناند. ماي ديگر پايمال شده گونه
كنـد. منيـر    مخصوص دارد و ناديه و پدرش را در محل كار و رستوران و... همراهي مي

ناديـه  « .نشـين شـود  ها گوشهشود ناديه تا مدت كند و باعث ميمي درازيبه ناديه دست
يـر را نداشـت. بـا    نم ةنگاه كـردن بـه چهـر    تابروز به شركت نرفت. ديگر  آناز  پس

يـك سـال،   تنهـا  عجيب،  ةسال پس از اين حادث كرد. يك بيزاري آشكار از او دوري مي
گذاشت كـه هرگـز فراموشـش    از بغداد رفت و در وجود ناديه چيزي براي هميشه ير نم

شود كه امكان بازگو كردن آن را در  ). ناديه قرباني جنايتي مي188ب: 2009(بدر،  »دنش
و افسـردگي سـر كنـد.    هـراس  كند و بـا   مردساالر عراق ندارد. تنها بايد سكوت  ةجامع
ديدگان جرايم جنسي به داليلي نظير نقض حريم خصوصي فرد، ترس از افشاي نـام   بزه

هاي  تجربه ازآبرويي، ترس از سرزنش شدن، با سخن نگفتن  ت خود، ترس از بيو هوي
  .)31(آذري  كنند سكوت مشاركت مي ةخود و رويدادهاي پس از آن در توطئ

مـادر  از  يدختراست، هاي علي بدر دالل هاي زنِ قرباني در رمانز ديگر شخصيتا
ر دالل، همسـرش را در بغـداد رهـا    . عايـده، مـاد  بابا سارترلبناني و پدر عراقي در رمان 

عايده زنـدگي در بيـروت را تحمـل    « آيد. مي ،بيروت ،كند و با دخترش به زادگاهش مي
و دخترش دالل را  ]...[ مريكا رفتاسال همراه دوست قماربازش به  نكرد و پس از يك

 »به آغوش قاچاقچي مشهور مواد مخدر كه نام سامي الخوري بر خود گذاشته بود سپرد
بـا   شعكس ،سالگي رقاص كاباره شد. پس از دوسالدالل از پانزده .)93ب: 2009(بدر، 

مشهورترين قاچاقچي مواد مخدر در روزنامه چـاپ شـد. پـس از دسـتگيري سـامي و      
چنـد مـاه    پـس از اش، انتظار دالل براي بازگشت سامي بي نتيجه مانـد و  زندان دوساله

دالل از سويي در زمان كودكي  .)96-95مان خبردار شد كه سامي ازدواج كرده است (ه
مريكا رفـت  اهاي مادرش شد كه او را رها كرد و به  و آغاز نوجواني قرباني خودخواهي

  و در زمان جواني نيز قرباني عشق نافرجام سامي شد.
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. نـداري در  كنـد زنان را قربـاني مـي   اجتماعي و اقتصادي، سياسي وضعيت ناهموارِ
چهلتن بـه   هايدر رمانو  انجامدروسپيگري ميو  ازدواج اجباري هاي علي بدر بهرمان
به جـدايي زن و شـوهر و آزار زن ـ و نيـز      سياسي تبعيد مخالف .فرزند از مادر ييجدا

   شوند. درازي ميآماج دستدختران گاهي هم شود. نجر ميمرد ـ م
  

  گيري نتيجه
مـاعي برخاسـته از شـرايط    نوع حضور زنان در بعد فردي و خانوادگي و همچنـين اجت 

ـ را بـه خـدمتكاري در    برخـي  تهيدستيسياسي و اجتماعي حاكم بر جامعه است.   ةخان
شـود.   زنـان مـي   آزار فقـدان همسـر مايـة    .كشاند برخي را به روسپيگري ميتوانگران و 

خواهي در ايران باعث مشاركت بعضـي زنـان در مبـارزات علنـي و غيرعلنـي      مشروطه
كند. ارتبـاط   ميرو بهروها را با سختي  بعث در عراق كمونيست شود و سيطرة حزب مي

 ةآورد و زمينـ  اجتمـاع مـي   سـپهر يافتن با كشورهاي غربـي زنـان را بـيش از پـيش بـه      
هـاي  اينهـا همـه در رمـان    كند. آموزي و كار بيرون از خانه را براي آنان فراهم مي دانش

  يابد.نويسندگان دو كشور بازتاب مي
بـدين قـرار    ة موردبررسيهاي دو نويسند ها در رمانها و ناهمساني اما همساني
در حقوق و تكاليف، در تفـاوت طبقـاتي و ناهمسـاني     خدمتكاراناست: همساني 

و اربابـان اسـت. كنشـگري     خـدمتكاران آنها در نوع ارتباط عاطفي و جسمي ميان 
ر است اما علي تهاي افزونكاريريزهتر و با چشمگيرسياسي زنان چهلتن بيشتر و 

پرداخته است. آمـوزش و   ، بيشترمانند شاغل بودن ،هاي اجتماعي زنانبدر به پويه
و  پرده استگاه روشن و بيهاي بدر بسامد بيشتري دارد كه تحصيل زنان در رمان

. خودسرپرست بـودن زنـان در آثـار هـر دو     است استنباط مندنيازدر پرده و  گاهي
 چشـمگيرترينش كـه   اسـت  ههمـراه بـود   هـايي  اريگرفتـ هـا و  سـختي با نويسنده 

ـ   هـاي درسـت يـا نادرسـت    از راه است كـه زنـان   زندگيهاي  هزينه مين آن أبـه ت
پردازند. قرباني شدن زنان نزد هر دو نويسنده از جوانب روحي و عاطفي است  مي
 ةعاطفي متفاوت است. چهلتن از قرباني شـدن زنـان در جامعـ    هاينوع آسيباما 

شـود   جـدايي مـادر و فرزنـد مـي     مايـة پايين بودن توان اقتصادي كـه   مردساالر و
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هـاي   توان گفت همساني و شكست عشقي. مي ان جنسيد اما بدر از قربانينويس مي
سياسـي و اجتمـاعي و    بسـتر هاي دو نويسـنده برخاسـته از   وضعيت زنان در رمان

ان و سـبك  دگنها به ديدگاه متفـاوت نويسـ  دو كشور و ناهمساني نزديك فرهنگي
  گردد. نويسندگي آنان برمي

  
  منابع

  
 كيـد بـر حـريم خصوصـي    أجرم جنسي بـا ت  ةديدحمايت كيفري از زنان بزه« .آذري، هاجر

، دانشـگاه تربيـت مـدرس    .شناسـي جـرم  كارشناسي ارشد حقوق جزا و ةنامپايان ».آنان
1386.  

 .2000مركز الثقافي العربي، . الدار البيضاء و بيروت: ال2. طدوائر الخوفابوزيد، نصر حامد. 

 .2002بيروت: دار اآلداب،  .موسيقي الحوت االزرق. ادونيس

بررسي تطبيقي نظام مردساالري يا پدرساالري در خانواده در روزگار پهلـوي و  « .اصالني، ربابه
دانشـگاه آزاد   ،كارشناسي ارشد پژوهش علـوم اجتمـاعي   ةنامپايان ».بعد از انقالب اسالمي

  .1392، خلخال
بهداشـت و  ». وگو با مصطفي اقليمـا  فروشي در گفت علل تن«شونده).  اقليما، مصطفي (مصاحبه

  .35-34): 1388(اسفند  4/48. روان جامعه
 .1388تهران: سخن،  .1ج. 4چ .سخن ةفرهنگ فشرد .انوري، حسن

ر الشؤون الثقافيه الدار البيضاء: دار توبقال للنشر، بغداد: دا .دستويفسكي شــعرية .باختين، ميخائيل
 .1986، العامه

 .2011للدراسات و النشر،  العربية سسةالمؤبيروت:  .الوهم ةأساتذ .بدر، علي

 الف.2009للدراسات و النشر،  العربية سسةالمؤ . بيروت:2ط .حارس التبغ.  ______

  ب.2009للدراسات و النشر،  العربية سسةالمؤ. بيروت: 3ط .سارتر بابا . ______
. بيـروت: مركـز   2. طالمجتمع العربي المعاصر: بحث في تغير األحوال والعالقات، حليم. بركات

 .2009دراسات الوحده العربيه، 

 .1378تهران: مركز،  .نازيال خلخالي ةترجم .جهان رمان .برونوف، روالن
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 سهسمؤ :بيروت .2ط .عفيف الرزاز ه:ترجم .الشيوعيون و البعثيون و الضباط األحرار .بطاطو، حنا
 .1999، بيةاألبحاث العر

 .1923، سلفي عهمطبمصر:  .األدب العصري في العراق العربي. بطي، رفائيل

 .2009الالذقيه: منشوات جامعه تشرين،  .االدب المقارن. بيطار، يعقوب و عيد محمود

حمـص:   .ترجمـه: غسـان مرتضـي    .علـم االدب المقـارن شـرق غـرب     .جيرمونسكي، فيكتـور 
 .2004البعث،  منشورات جامعه

 .1395تهران: نگاه، . 5چ .تاالر آيينه .چهلتن، اميرحسن

 .1380، تهران: نگاه، آسمانتهران شهر بي . ______

 .1397، تهران: نگاه. دم ايراني سپيده . ______

الدار البيضـاء و بيـروت: المركـز الثقـافي العربـي،      . 5ط .التخلف االجتماعي .حجازي، مصطفي
2005. 

تـاريخ   .»تحول جايگاه زن در نثر پيش از مشروطه« .د جعفر و مريم عاملي رضاييحميدي، سي
 .60-46): 1378زمستان ) (1/1(دورة جديد  3/59 ادبيات،

 .2003، دارالساقي :بيروت .الجنس عند العرب هإشكاليالنظام األبوي و  .الحيدري، ابراهيم

  .1376، لعات ديني هنرتهران: دفتر مطا. 2چ .قاجار ةزن در دور. دلريش، بشري
 .1388. تهران: توس، 2. ج8. ترجمة قاسم صنعوي. چجنس دومدوبوار، سيمون. 

 .اسـناد  ةگنجينـ  ».مشـروطه در ايـران   ةدور ةترين روزنامانتقادي القدس روح« .اف، رامين رسول
 .92-88): 1370 يزيپا( 23/3

 .104-68 ):1383 بهار( 6/23 .»ديدگي زنانتجاوز و بزه«. رمضان نرگسي، رضا

  .1384ملك سليمان،  :شيراز .جنبش زنان در ايران .خواجه نوري و بيژن سعيد ،زاهد
 ةگيـري مـدارس زنـان در دور    سـير شـكل  «. زاده، هما و علي باغدار دلگشا زنجاني

- 91): 1392ن پاييز و زمسـتا ( 5/5 .شناسي آموزش و پرورش جامعه .»مشروطه
110.  

نگـاري زنـان در عصـر    شناختي روزنامهبررسي جامعه. «دار دلگشازنجاني زاده، هما و علي باغ
 .79-61): 1394(بهار و تابستان  6/1. مسائل اجتماعي ايران». مشروطه

 .1990. االسكندريه والفجاله: دار و مطابع المستقبل، 4. طالمرأه والجنسالسعداوي، نوال. 

  .2001دمشق: دار الرحاب،  .2ط .الحريه الوجوديه بين الفكر والواقع .السيد، غسان
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. 7چ .يك جلـدي  فرهنگ معاصر فارسي .نسترن حكمي ونسرين  ، غالمحسين وصدري افشار
 .1393تهران: فرهنگ معاصر، 

و النشر،  هعتموز للطبادمشق:  .1949-1935 الحزب الشيوعي العراقي. الطائي، مؤيد شاكر كاظم
2013. 

 .1376تهران: اميركبير، . 3چ .آذرنوشذرتاش آ ةترجم .تاريخ ادبيات عرب .عبدالجليل، ج.م

مركـز   :دمشق .واالغتراب السياسي سيةالسياكه المرآه العراقيه بين المشار .سامي مهدي، العزاوي
  .2011، مهو االمو لهابحاث الطفو

ـ نشـر جـا  . بغـداد:  المجلد الخامس. 2ط .المفصل في تاريخ العرب قبل االسالم. علي، جواد  همع
 .1993بغداد، 

  .2016، هدمشق: أمل الجديد .العراق نموذجا يهروا يةخطاب التجريب و الروا .عيال، حسين
  .1391تهران: اميركبير،  .2ج. 31. چفرهنگ فارسي عميد .عميد، حسن

شناختي ابعاد چهارگانة امنيت اجتماعي در بين زنان سرپرست  ارزيابي جامعه«غالم نيارمي، آتنا. 
): 1396(پاييز  8/3پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي). ( پژوهشنامة زنان ».خانوار

69-86.  
  .1376، 5چ ان: اميركبير،تهره. شاهنامابوالقاسم. فردوسي، 

 .1998. بيروت: دار المالك، 4. طةاملرأدنيا اهللا، محمد حسين.  فضل

ـ  ةمـدارس جديـد در دور   .پويا، اقبال قاسمي ركـز نشـر   تهـران: م  .بانيـان و پيشـروان   ه:قاجاري
  .1377، دانشگاهي

  .1375اطالعات،  :تهران .زن. كديور، جميله
 .1388، تهران: علمي و فرهنگي .كتاب سوم .سال نثر پارسي هزار .كشاورز، كريم

جـده:   .تاريخ كيمبردج لالدب العربي: االدب العربي الحديث). »الكاتبات العربيات« .كوك، مريم
  .654-627صص.. 2002نادي جده االدبي، 

. تهران: دانشـگاه  نقش زنان در توسعة كشورهاي اسالميكواليي، الهه و محمدحسين حافظيان. 
 .1385تهران، 

  .1379تهران: مركز،  .مباني داستان كوتاه مصطفي.مستور، 
نامـة  ». هاي اجتماعيها و آسيبزنان سرپرست خانوار: نگفته«معيدفر، سعيد و نفيسه حميدي. 

 .158-131): 1386زمستان ( 15/32. علوم اجتماعي
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  .2016بيروت: دار الطليعه،  .الجيران في شرق المتوسط. ماليري، يداهللا
. بيـروت: المؤسسـه العربيـه للدراسـات والنشـر،      3. طبين الثقافه والسياسهمنيف، عبدالرحمن. 

2003.  
. ادبيـات  زن وپور. ترجمة مرسده صالح». شده و قرباني قهرمانقهرمان قرباني«وايگل، زيگريد. 

. تهران: چشـمه،  3پور، نسترن موسوي. چ عراقي، مرسده صالح گزينش و ترجمة منيژه نجم
 .163-139. صص. 1389

الكويت: المجلس الوطني للثقافـه والفنـون    .ترجمه: محمد عصفور .مفاهيم نقديه .ويليك، رينيه
  .1987واالداب، سلسله عالم المعرفه، 



 

 
 

  
  
  

  ص دستبند در جشن پنجة ايرانيشدة رق بازيابي آيين فراموش
  كهن عربيمتون  بر پاية

  ، استاديار گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه كاشان1حسين ايمانيان
  
 

  چكيده
هاي پنجه، بهيزك، اندرگاه، پنجة دزديده و نيان به ناماروزه نزد ايرهاي سيپنج روزِ افزون بر ماه

هـايي برپـا    هـا و آيـين   نها بدين مناسبت جشـن خمسة مسترقه (به زبان عربي) مشهور بوده و آ
هاي تـاريخي  اند كه چه بسا بسياري از آنها اكنون فراموش شده و تنها به لطف گزارش كرده مي

هـايي كـه در   هاي شاعران كهن است كه نامي از آنها به يادگـار داريـم. يكـي از آيـين    يا سروده
ترين بخش اين جشـن  شته و گويا مهمهاي نخست هجري در پنجة دزديدة ايراني رواج دا سده

اي به  هاي آييني تقريباً هيچ اشارهاست كه در متون فارسي و كتاب» دستبند«بوده، رقصي به نام 
گرفتنـد و همـراه بـا سـاز و     هاي يكديگر را ميآن نشده است. در اين رقص، رقصندگان دست

هـاي   نامـه  ردآورنـدگان واژه هـاي ادبـي و گ  هاي شارحان جنگچرخيدند. در نوشتهموسيقي مي
نهاده شده است » نَزَوان«، »مهزام«، »دعكَسه«، »بنجكان«، »فنزج«هاي عربي، گاه بر اين رقص نام

ها با دستبند به آساني قابل اثبات است. در اين مقاله، ابتدا متـوني را كـه   و پيوند بيشتر اين واژه
معنـايي   رديف يا هـم پس به ديگر واژگان همآوريم و سواژة دستبند در آن به كار رفته است مي

كنيم. با توجه بـه اينكـه واژة دسـتبند    اند اشاره مينويسان دربارة آن آوردهكه شارحان و فرهنگ
توان دريافت كـه  هاي شاعران ساكن بغداد، بصره و كوفه به كار رفته است، ميبيشتر در سروده

شـد و از آنجـايي كـه    كوهي باال برگزار ميهاي نخستين با شاين رقص در شهرهاي عراقِ سده
توان  زمانيِ اين رقص در آستانة نوروز و پنجة ايراني سخن گفته شده، ميدر برخي متون از هم

  شدن اين رقص را نيز دريافت.علت پنجه (فنزج) ناميده
  

  هاي ايراني، فرهنگ عامه، شعر عربي، رقص دستبند، پنجة دزديده آيينها:  كليدواژه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. imanian@kashanu.ac.ir 
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  مقدمه
هاي عربي در چند سدة نخسـت هجـري، بسـياري از    ها و نوشتهنگاهي دقيق به سروده

گاه به  ،هاي آن راايران پيش از اسالم و سنت هاي فرهنگي، اجتماعي و باوريِناشناخته
روزگار ما كمتر نگاران همچيزي كه تاريخ ،كندمي اروشن و هويد ،موشكلي ريز و موبه

 ، از كـاوش در آن عربـي عدم تسلط بـه زبـان   برخي نيز به علت  اند ون توجه داشتهه آب
بسـياري از مراسـمي كـه بـراي خـود ايرانيـان درون ايـرانِ         ،. از سوي ديگرمانندبازمي

و  نمسلمانادر ميان بود، شده شده رنگ باخته، فراموش و چه بسا ممنوع و تابو اسالمي
نويسان و  هاي تاريخلطف گزارش بهو  دشميتر انجام ايرانيان بيرون ايران با آزادي بيش

  پي ببريم. هاتوانيم به وجود آنزبان است كه ميهاي سرايندگان عربيسروده
هاي شاعران سدة نخست تا پنجم هجري، در منابع كهن عربي و بيشتر در سروده

هاي نوروز و پنجـة دزديـده   سخن رفته كه از وابسته» دستبند«از رقصي ايراني به نام 
هـاي عربـي،   نامـه هاي ادبي و گردآورنـدگان واژه هاي شارحان جنگدر نوشته است.

معناي دستبندند. پيونـد برخـي   هايي اشاره شده است كه همدربارة اين رقص به واژه
كنـيم برخـي از   توان اثبات كرد ولي گمان ميها را با دستبند به آساني مي از اين واژه
د نداشته باشند. با توجه به اينكه رقص دستبند بيشتر ها نيز ارتباطي با دستبن اين واژه

كنـيم چنـين رقصـي،    هاي شاعرانِ ساكن بغداد به كار رفته است، گمان مي در سروده
شـد،   هاي در پيوند با آن، با شكوه وااليي در ايـن شـهر برگـزار مـي     با مراسم و آيين

هـاي ايـران    آيـين  هاي نوروز، مهرگان، سده و بسياري ديگـر از  گونه كه جشنهمان 
باستان نيز نه تنها ميان خود ايرانيان بغداد بلكه ميان خليفگـان و اكثـر مسـلمانان آن    

  شهر رواج داشت.
پس از سخني كوتاه دربـارة نفـوذ فرهنـگ تـودة ايـران در ميـان       پيشِ رو،  مقالةدر 
س بـه  سـپ  و آوريـم  ها به كار رفته است، مـي در آن» دستبند«متوني را كه واژة ها،  عرب

هايي را كه نويسان عربي و فارسي در اين باره پرداخته و واژهسخنان شارحان و فرهنگ
در پايان، بـه آداب  كنيم. مينقد و تحليل  معرفي شده است،» دستبند«معنا يا مترادف  هم

پيونـد اسـت و از متـون برداشـت     در  »بـازي «يـا   »جشـن «، »آيين«و رسومي كه با اين 
  .داختخواهيم پرايم،  كرده
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  پيشينه و فرضية پژوهش
اي انجام نشـده اسـت؛ تنهـا    گونه پژوهش جداگانه و گستردهدربارة رقص دستبند، هيچ

 ،هاي لغت عربي است كه اتفاقـاً منابع ارزشمند براي پژوهش در اين زمينه، يكي فرهنگ
انـد و   هاي گاه اشتباه آوردهاز اصل واژه، براي آن مترادف انبه دليل ناآگاهي گردآورانش

 - در چنـد مـورد   - زبـانِ عـراق و   هاي شاعران عربـي ديگري متون عربي و به ويژه سروده
هـاي ادبـي    سرايان ايران است كه از واژة دستبند براي زيباسازي صور شعري و تشبيه عربي

  اند. اند و به همين دليل، با جزئيات بيشتري از شيوة اين رسم ايراني سخن گفتهبهره برده
 ،هايي است كـه گوني نامدربارة رقص دستبند گونهمقاله موضوع ما در اين  ترينمهم

ها  گذاري به درستي و گاه به اشتباه، بر آن نهاده شده است و ما بايد پرده از علت اين نام
دسـتبند و مراسـم   » رقـص « رسـد به نظر مي ايم،هايي كه يافتهبرداريم. با توجه به نمونه

، در عـراق و شـهرهاي بغـداد و بصـره     فرهنگ عامة ايرانـي و به طور كلي،  جشن پنجه
  گسترشي چشمگير داشته است.

  
  فرهنگ تودة ايراني در متون عربي

رود. اين اصـطالح در زبـان فارسـي بـه     فولكلور در لغت به معني دانش عوام به كار مي
فرهنــگ تــوده، فرهنــگ عامــه، فرهنــگ مــردم و ادبيــات عاميانــه ترجمــه شــده اســت 

). سنن و آداب و رسومي كه در شمار دانش عاميانه (فولكلـور)  80: 1377ميني، اال (روح
) رواج و اجـراي آن در يـك جامعـه عموميـت     1آيند، بايد داراي سه ويژگي باشند:  مي

) اجراي آن در جامعه تداوم داشته و حداقل از يك نسل بـه ارث رسـيده   2داشته باشد، 
كه مجبور باشند بـه  ه صورت عادي و بدون اينخودي و ب) افراد به طور خودبه3باشد، 

  ).40آن عمل كنند (همان 
هاي جاحظ، ابن قتيبه، ثعـالبي،  هاي نخستين مانند نوشتهبسياري از متون عربي سده

هاي سرايندگاني چون ابن معتز، ابن رومي، ابونواس و بشار بـن  قاضي تنوخي و سروده
خود هستند. از آنجا كه بخشـي از مردمـانِ    دهندة فرهنگ تودة مردم روزگاربرد، بازتاب

هـا،   المثل ها، ضربتوانيم بسياري از اخالق، آيينها بودند، پس ميجامعة اسالمي ايراني
رفتارها و باورهاي عاميانة ايراني را، كه چه بسا ريشه در فرهنگ پيشااسالمي آنان دارد، 
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خليفگان عباسي آموزگاران جو كنيم. معروف است كه برخي از وها جستدر اين نوشته
الرشيد بهترين نماينـدة ايـن شـيوه    هارون«گزيدند. فرزندان خود را از ميان ايرانيان برمي

آموز يا آموزگار فرزندش، كسائي، گفته اسـت: اي علـي بـن    اي كه به ادبگونهبوده، به
بهتـرين  كـردي؛ پـس   ايم كه گمان آن را نيز نمـي حمزه، ما تو را در جايگاهي قرار داده

ترين سخنان اخالقـي را بـراي مـا گـزارش كـن و آداب ايرانيـان و       ها و آموزندهسروده
العـاكوب  ؛ بـه نقـل از:   137/ 4، شرح نهج البالغه(ابن أبي الحديد: » هنديان  را به ما يادآوري كن

نظـم و نثـر) در ايـن    » (= ها و سخنانسروده«. روشن است كه به دليل ياد دو واژة )193
  ها، آداب و فرهنگ ايراني است. منظور از واژة آداب، همان رفتارها، سنت عبارت،

كنـد كـه از   داران خليفه منصور يـاد مـي  از يكي از پرده اإلمتاع و المؤانسهابوحيان توحيدي در 
كـردن خليفـه   بار كسي را كه پس از عطسه اي كه يكگونهكرد، بههاي ايرانيان پيروي ميعادت

هاي عربي بود و بر پاية آنچـه در ايـن گـزارش    مت كرده بود [اين از سنتبراي وي طلب رح
اند]، تنبيه كـرده اسـت و   دانستهگفتن به هنگام عطسة يك تن را ناپسند ميها سخنآمده، ايراني

گويـد: ايـن مـرد، بـر خـالف ادب [=      دار مـي شود، پردهدار شكايت ميچون نزد خليفه از پرده
افزايد: اين عـين نـاداني   رده است. سپس توحيدي [با ناخوشنودي] ميفرهنگ و عرف] رفتار ك

تر از ادب اسـت... ولـي چـون اينهـا     داند كه سنّت [نبوي] شريفدار نمياست، گويي اين پرده
ها چيره گشـته، آيـين عجـم را ادب ناميـده آن را     بيني بر آن[ايرانيان] بزرگي يافته و خودبزرگ

  .)151(حمود ند كه بار و ميوة نبوت است ابرتر از سنّتي قرار داده

گونـه در جامعـة بغـدادي يـا      هنگامي كه رفتارهاي شخصي يا اجتماعي ايرانيان اين
اسالمي گسترش يافته باشد، هيچ شگفت نيسـت كـه شـيفتگي عمـوم مسـلمانان را بـه       

ه هاي پنجـ  آور ايراني چون نوروز، مهرگان، سده و البته جشن هاي شادي ها و آيين جشن
هاي ايراني در  ها و آيين گيري بسياري از سنت و رقص دستبند ببينيم. از گسترش و همه

تـوان برداشـت كـرد كـه زور      هاي نخست هجـري مـي   نژاد يا مسلمانِ سده جامعة عربي
بـه داليلـي كـه    ـ    هاي مردمـي  هاي سياسي و شورش جنبشگيري  سياسي ايرانيان حتي با شكل
ولـي   به رهاكردن خود از بدنـة فرمانفرمـايي اسـالمي نينجاميـده     ـ   اكنون مجال طرح آن نيست

تر مورد پذيرش و خوشايند نژادهاي گوناگون جامعة اسـالمي  ها بسيار آسانفرهنگ آن
سـازگاري  «بينيم بيشتر مسلمانان به يك گونـه  قرار گرفته است. پس از اين است كه مي
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رفتار «هاي ايراني به يك سا برگزاري سنتاند و چه بهاي نوآمد رسيدهبا اين سنت 1»فرهنگي
 بدل گشته است. ـو نه تنها ايرانيان  ـبراي اكثر مسلمانان  2»گروهي

  
  سترقه)م ةپنجة دزديده (خمس

بينيم رقص دستبند پيوندي با مراسم جشن پنجة ايرانـي دارد  مي در ادامه گونه كه همان
و بايسته است كمي دربارة پنجـه و  هاي پيشانوروزي بوده است؛ از اين رو يكي از آيين

  هاي آن سخن بگوييم.آيين
روز  سـت و پـنج  نماي كهن ايران، هر يك از دوازده ماه سال سـي روز ا بنا بر سال«
ماندة سال را پنجه، پجك، خمسة مسترقه، پيتك (در زبان و تقـويم مازنـدراني) يـا    باقي

نويسـد: هريـك از    پنجـه مـي   شتيان) گويند. ابوريحـان دربـارة  تبهيزك (در روزشمار زر
هاي فارسي سي روز است و از آنجا كه سال حقيقـي سيصـد و شصـت و پـنج روز      ماه

است، پارسيان پنج روز ديگر سال را پنجي و اندرگاه گويند. سپس اين نام، تعريب شده 
و اندرجاه گفته شد و نيز اين پنج روز ديگر را روزهاي مسترقه نامند، زيرا كه در شـمار  

. )5؛ نيـز نـك: اذكـايي    44و  43: 1376، (روح االمينـي » شـود هـا حسـاب نمـي   يك از ماههيچ 
هـا، پنجـة   وه، روزهـاي گـات  نويسد: پنج روز اندرگاه، پنجه، پنجالدين همايي مي جالل

  .نوشت)، پي256(نك: بيروني شود دزديده يا خمسة مسترقه نيز خوانده مي
نخسـتين، پنجـة    ؛هر كدام پنج روز است در كيش مزديسنا دو پنجه پديدار است كه

كوچك كه پنج روز آخر اسفند است و دومي پنجة بزرگ كه روزهاي كبيسة آخر سـال  
. پنجة كوچك از بيست و ششـم اسـفند تـا    )95(رضايي باشد است كه آخرين گاهنبار مي

(همـان  ام اسفند است. پنجة بزرگ عبارت است از همان پنجـة دزديـده يـا انـدرگاه     سي
  .)101(همان شود در اين پنجة دزديده، جشن فروردگان برپا مي ).107

رواج هـاي گونـاگوني   در اين پنج روز، بسته به منطقة برگزاري آن، باورها و برنامـه 
باور به حرام بودن كارهايي چون مسافرت، شستن لباس، خياطي، «از جمله  ،ه استداشت

اين پنج روز؛ ميهماني ندادن؛ دسـت   يمني برخي از عروسي؛ باور به بدشگوني يا خوش
بيني  توان پيش . مي)13تا  11(نك: هنري » از كار كشيدن و به دشت وكوه و صحرا زدن و...

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. cultural adaptation 
2. collective behavior 
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هاي هر جشن ايراني بوده است، ولي در هـيچ يـك   كرد كه پايكوبي يا رقص نيز از پايه
انجـام رقـص   هاي نوروزي و جشن پنجه نوشته شـده، بـه   هايي كه دربارة آييناز كتاب

  اي نشده است.دستبند در آن اشاره
  

  رقص دستبند در متون كهن عربي
 .ايم ده جا از متون كهن عربي يافتهايم، واژة دستبند را در چهاركرده تا آنجا كه ما بررسي

هـاي مراسـم    دربـارة ويژگـي   هـا سپس به آنچه از آن كنيم وميدر اينجا از اين متون ياد 
  م:پردازي ميشود،  رقص دستبند برداشت مي

  ها گفته است:ابن معتز (سدة سوم هجري) در وصف خُم. 1
ٍن کمثـــــــــِل صـــــــــفِّ رجـــــــــالٍ   وِد

  

 َدســــــتَبنداقــــــد أُقيمــــــوا لريقصــــــوا   
  

  )384/ 8(ابن حمدون 

و آمـادة رقـص    مردان هستند، هنگامي كه ايستاده رديفهايي كه بسان برگردان: خم
  دستبند هستند.

هاي زن در آستانة نوروز (همراه بـا  رقصبه ظهور دستبند ابن معتز در سرودة زير. 2
  كند:برگزاري مراسم مير نوروزي) اشاره مي

 اْشـــــَرْب َغـــــداَة النَّـــــْريُوِز صــــــاِفَيةً 
ــــا  َقــــْد َظَهــــَر اِجلــــنُّ ِيف النَّهــــاِر لَن
 َمتِيـــــــــــُل ِيف َرْقِصـــــــــــِهْم قُـــــــــــُدوُدُهمْ 
ـــــِهمُ   ١َورُكِّـــــَب اْلُقـــــْبُح فـَـــــْوَق ِحسِّ

  

ُمهـــــــــــا ِيف    ـــــــــــروِر َســـــــــــاعاتُ  َأ  السُّ
 ٢َدَســـــَتَبْنداتُ ِمــــــْنُهْم ُصــــــفوٌف وَ 

 َكمـــــا تـَثَنَّـــــْت ِيف الـــــّرِيِح َســـــْرواتُ 
ِِْم َمالحــــــــــــــــــــــاتُ   َوِيف َمساَجــــــــــــــــــــــا

  

  )249(الصولي 

برگردان: شراب ناب صبحگاه نوروزي را بنوش، كه روزهايش گذرا و كوتاه اسـت.  
هايشـان   . به هنگام رقص، قامتها بر ما آشكار شدند ها و رقّاص در ميانة روز، دستة جن

شـان چيـره    شد، چنان سروها كه در برابر وزش باد خم شوند. زشتي بـر زيبـايي   خميده مي
 هايي نمايان بود. هايشان (سماجات)، زيباييها يا صورتكگشته؛ با وجود اين، در سيماچه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . در ديوان: حسنهم (همانجا).1

 ).120است (ابن المعتز » منهم صنوف مرد عتيات«ابن معتز به شكل  ديوان. ضبط مصراع دوم در 2
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 اي شـيريني (حنطقـه يـا   ابوالقاسم مطرّز (سدة چهارم و پـنجم) در وصـف گونـه   . 3
  كبوال)، به مناسبت، از رقص دستبند نيز سخن گفته است:

 حوَهلـــا دســـتبنداً رقـــص املشـــايخ 
  

ً ومـــــا شـــــربوا ُکـــــؤوَس ُمـــــدامِ     طَـــــَر
  

  )125/ 9(ابن حمدون 
انـد در  برگردان: پيران بر گرد آن شيريني، از روي طرب وشـادي، دسـتبند رقصـيده   

  اند.كه هيچ از شراب ننوشيدهحالي
ه ابومحمد خازن در ستايش صاحب بن عباد (سدة چهارم) سروده اي كدر قصيده. 4

  خوانيم:است، مي
 َحربِـــــــــــــــــــه ِمـــــــــــــــــــن انثَـــــــــــــــــــَىن  وإذا

  

 َدســـــــــــــتبندا فـــــــــــــَريُقص َيســـــــــــــَعى  
  

  )275/ 3(ثعالبي 
  برگردان: هرگاه از جنگ بازگردد، [از شادي] به جنبش درآيد و دستبند رقصد.

است دستبند ياد آمده  (عيد)» روز«هاي زير از ابونواس و ابن رومي، از در سروده. 5
  اند.گرفتهشود كه پادشاهان ايران ساساني چنين روزي را جشن ميو روشن مي

  گويد:ابونواس در وصف پرندة شاهين مي
ــــــْت عــــــن َجــــــدِّهِ   كأَنـَّهــــــا ِإذ َوأََل

  

ـــــــــوَصـــــــــَبْت لَ اعصَ وَ     دِّهِ رََأْت مـــــــــن ِجـــــــــ امَّ
  

  يوم َدْسَتَبْنِدهِ ُأْسرُة ِكْسَرى 
  )216/ 1ي (الشمشاط

ها هنگامي كه براي رهايي از بهره و نصـيبِ شـكارچي   برگردان: گويي دستة شاهين
آمدند، بسان خانوادة كسري  جا گردجات گشتند و با ديدن جديت او يك به دنبال راه ن

  در جشن دستبند بودند.
هـاي خانـة   هـاي ديوارهـا و سـقف   در وصـف نقـش   ،ابن رومي (سدة سوم) نيز. 6

 نگارة خانوادة كسري در حال رقص دستبند سخن گفته است: ممدوحش، از

 ســـــــــــــــــــــــــــــــــــانٍ ذا متاثيـــــــــــــــــــــــــــــــــــٍل حِ 
 نشــــــــــــــــــرْت أســــــــــــــــــرَة كســــــــــــــــــرى
 أو رُمــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة يف ِطــــــــــــــــــــــــــــــــــــرادٍ 

  

ــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــارِ وكِ  غارٍ ن ِصــــــــــــــــــــــــــِم  ب
 يف َدوارِ  َدْســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتْبدا

 َخلـــــــــــَف ِســـــــــــرٍب أو ُصـــــــــــوار...
  

  )38/ 2(ابن الرومي 
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انوادة بينـيم. نقـش خـ    كوچك و بزرگـي مـي   دان: در اين خانه تصويرهاي زيبايبرگر
هـايي   انداز چرخند، يا نيزه رقصند و مي بينيم كه [دست در دست يكديگر] مي كسري را مي

  بينيم كه به دنبال دستة آهوان يا گلة گاوهاي وحشي هستند تا شكارشان كنند. را مي
كه به ، او را در حاليمصلوبرومي در جايي ديگر، گويا در طعنه به شخصي  ابن. 7

  رقصيده، به تصوير كشيده است:ميتنهايي (!) دستبند 
 مـــــــنهمْ  غـــــــادرتَ َغـــــــور الشـــــــام كـــــــْم بِ 

 فـــــــرداً وإْن كـــــــا الدســـــــتبندَ يلعـــــــُب 
  

 جنـــــــدِ  هـــــــلراً موفيـــــــاً علـــــــى أئغـــــــا  
 الدســـــــتبندِ َن بـــــــِه شـــــــاغٌل عـــــــِن 

  

  )389/ 1(همان 

، يكي از آنها را به سوي اهل نجد روانه كردي تا »غور الشام«برگردان: چه بسا در منطقة 
  داشت. ازي دستبند كند، اگرچه موضوع يا دليلي او را از دستبند بازميبه تنهايي ب

ابوالفرج اصفهاني آمده است كه احمد بن صـدقه گفتـه: در روز عيـد     األغانيدر . 8
بسته بودنـد كـه خـود را بـه     زنّار برابر او بيست كنيزك روميِ .، نزد مأمون رفتم1سعانين

هـاي   هاي زرين بود و بـر دستانشـان بـرگ   بهايشان صليديباي رومي آراسته، بر گردن
ام كـه دربـارة ايـن    نخل و زيتون. مأمون به مـن گفـت: اي احمـد، واي بـر تـو؛ شـنيده      

  اي، آن را به آواز براي من بخوان. ابيات چنين است:زيبارويان شعري سروده
نريِ  ظبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءٌ   كالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّد

 جعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن حلقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتٍ 
 أصــــــــــــــــــــداغاً  َزرَّفــــــــــــــــــــنَ  وقــــــــــــــــــــد

 وســــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطٍ  وأقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبلنَ 
  

 املقاصـــــــــــــــــــــــــــــــــــريِ  يف ِمـــــــــــــــــــــــــــــــــــالحٌ   
نريِ  يف علينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّز

بِ   الزرازيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِ  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأذ
بريِ  كأوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطِ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّز  ال

  

هاي  هاي زر كه جامه چهره چون سكه چون آهوان و رخشان برگردان: زيباروياني نمكين
هاي خود را چون  ها زلف دسته پيش ما آمدند. آن سفيد نازك بر تن داشتند، زنّاربسته و دسته

  اند. باريك، پيش ما آمدهده و چون زنبوران عسل، ميانحلقه كر دم سارها حلقه
انـواع   ،روي اوكـرد و كنيزكـان، روبـه   نوشـي مـي  آواز خواندم و مأمون همـاره بـاده  

كردند تا اينكه مسـت شـد. سـپس    را اجرا مي »إبال«گرفته تا  دستبندگوناگون رقص از 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . يا شعانين.1
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كنيزكان بريزند. هزار دينـار  دستور داد هزار دينار به من ببخشند و سه هزار دينار بر سر 
دينارهـا را نيـز جمـع     نپاشيدم و خود به همراه آنـا  نرا برداشتم و سه هزار تا را بر آنا

  .)217/ 22 :م1992 ،(األصفهانيكردم 
  :واژة دستبند در سرودة مفجع بصري (سدة سوم و چهارم) نيز آمده است. 9

ـــــــٍل نَ  ـــــــِه كـــــــأينّ عِ ُربَّ لي  ْمـــــــُت في
 وْ صـــــــافيَة اللَّـــــــ أجَتليهـــــــا محـــــــراءَ 

 كـــــــراٍم مل يعرفـــــــوا ُهْجـــــــَر قـــــــولٍ لِ 
 ريــــــــــــِب ُمراعيـــــــــــــلقَ وُمصــــــــــــافَني لِ 

ٍي وِمزهـــــــــــــــٍر وِقيـــــــــــــــانٍ   بـــــــــــــــَني 
 نتعــاطى الكــؤوَس طلقــاً حــالالً 

  

: عـــــــدٍن وُخلـــــــدِ    ـــــــْنيِ  يف َجـــــــىن جّنت
 ِن ولكــــــــــــْن هلــــــــــــا مذاقــــــــــــُة َشــــــــــــهدِ 

 فينــــــــــَة ِحقــــــــــدِ روا دَ شــــــــــعَ ال وال استَ 
 ِغيــِب البعيــِد عــن ُحســِن عهــدِ ـــَن لِ 

 الدَّســــــتْبندِ  ِهجــــــاٍت يف حومــــــةِ ُمر 
ـــــَني زوٍج وفـــــردِ  قســـــمةَ   ...اللهـــــِو ب

  

  ) 277/ 4(الرفاء 

هايي كه گويي در دو بهشت عدن و خُلد بـه خوشـي سـپري    برگردان: چه بسا شب
بـراي   ،ماننـد داشـت  كه البتـه مـزة شـيرين و عسـل     ،هاي نابِ گُلگوني راكردم، شراب

ها كه بـا  اند، آناي احساس كردهاخته و نه كينهبزرگاني برگرفتيم كه نه سخنان زشت شن
كنند. ميان سـازِ نـي و   ها را مياند و از روي وفاداري، رعايت حال غريبهنزديكان يكدل

هاي شراب را آزادانه و حالل نوشيديم قص، جامرعود (بربط) و كنيزكان پرشمارِ دستبند
  دو سرگرم خوشي شديم.يك و دوبهبهو يك
ن علي بن حسين حسـني عمـارت بلنـد و اسـتوارِ بـاغ مـردي بـه نـام         ابوالحس. 10
اند:سياه را به دختركاني مانند كرده كه در عيد يا جشن دستبند، ديباي سبز پوشيدهاحمد  

َغ أمحــــــــٍد خــــــــَري َصــــــــعدٍ   َصــــــــِعد 
 کــأّن الَقصــر حيــث رســا وصــاَدی

 ضــــــراً ســــــن خُ بِ لَ  أو الفتيــــــات حــــــنيَ 
  

ميــــــــــــَن طــــــــــــالٍع وأَســــــــــــمِّ َســــــــــــعدِ    ِ 
 ُســـطوُر صـــنوبٍر وســـطوُر رِنـــِد...

 الدســـــــتبند يـــــــومَ يباج مـــــــن الـــــــدِّ 
  

  )108(المافروخي األصفهاني 

يمني، به باغ احمد گام نهـاديم. گـويي كـاخ و عمـارت     ترجمه: به خوشي و خوش
استوار و بلند آن، بسانِ رديف درختان صنوبر و غار يا چون دختركاني بودند كه در روز 

  اند.اي ديباي سبزرنگ پوشيدهه(= جشن) دستبند، جامه
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شـود كـه تـا    روشن مـي است از اين بيت كه شاعرش در ايران و شهر اصفهان بوده 
) جشني به نام دستبند در ايران كتاب محاسن اصفهانسدة پنجم هجري (روزگار تأليف 

  شده است.برگزار مي
  شاعري ديگر در وصف گل سرخ گفته است:. 11

 َخِجـــــــالً  بـُْرُعومـــــــه مـــــــن الـــــــوردُ  وأْقبـــــــل
 ُقُضـــــــبٍ  علـــــــى يواقيـــــــتٍ  مـــــــن درامهـــــــاً 
ْســـتَبْند لِـــرْقصِ  أحاطـــتْ  وقـــد  ـــا الدَّ

  

 الَعِبـــقِ  َنْشـــره َرَّ  فـــوق لنـــا يـُْبـــِدي  
 طََبــقِ  علــی ِدينــارٍ  حتــت تراكمــتْ 

 الـــَورِقِ  مـــن ِحيتـــانٌ  الزَّبـَْرَجـــد مـــن
  

  )43/ 2(المحبي 

و بـوي خوشـي    زده از شـكوفة خـود سـر زد   برگردان: آن هنگام كه گل سرخ شرم
رنگ نمود كه زير دينارهـاي انباشـته روي ظـرف قـرار     هايي ياقوتيپراكند، چون درهم

ها را براي [انجام مراسم] رقص رنگ اين درهمهاي زبرجديهايي از برگو ماهي رنددا
  .انددستبند احاطه كرده

؛ نـك،  [همـان رود هيرمنـد در سيسـتان    »هنْدمنْـد «زيـر واژة   معجم البلـدان در . 12
بوبكري خوارزمي ياد شده است كه نشان از انجام ايـن  از شعر ا»] هندمند«دهخدا، ذيل 

  :رقص در سيستانِ سدة چهارم هجري دارد
 ــــــــر اهلندمنــــــــد و شــــــــطَّ دَ َغــــــــ

 وراح قهــــــــــوة صــــــــــفراء صــــــــــرف
 وســــــــــــــاق شــــــــــــــبه دينــــــــــــــار أ

ــــــا  فلمــــــا دّب ســــــكر الليــــــل فين
 مــــــــــــىت تــــــــــــدنو لقبلتــــــــــــه تلّكــــــــــــا
 وهـــــــــذا شـــــــــعُر مـــــــــّزاح ظريـــــــــفٍ 

  

لّدســــــتبند ســـــــكارى    آخــــــذي 
 مشــــــــــول قرقــــــــــف مــــــــــن جهنبنــــــــــد
 يـــــــــدير الكـــــــــأس فينـــــــــا كالدرنـــــــــد
 وأصـــــــــــــــبحنا حبـــــــــــــــال خردمنـــــــــــــــد
 ويلقــــــــــــــى نفســــــــــــــه كالدردمنــــــــــــــد
 ُحيــــــــاکی أنــــــــه جنــــــــد بــــــــن جنــــــــد

  

  )418/ 5 :معجم البلدان، (ياقوت الحموي

از علي بن ابي طالب (ع) گزارش شده است: اصحاب الـرس در عيـد آغـاز    «. 13
كردنـد.  افـروزي مـي  آمدنـد، قربـاني و آتـش   وبري گرد ميسالِ خود كنار درخت صن

زد: اي بنـدگانم مـن از شـما    داد و فرياد مـي هاي درخت را تكان ميشيطان نيز شاخه
آوردنـد،  ها سرهايشان را از سـجده بـاال مـي   خشنودم، شاد و خشنود باشيد. سپس آن
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) يأخذون الدستبند» (رقصيدند نواختند و به دستبند مي كردند، سازها مي نوشي مي باده
  .)150/ 14(مجلسي 

» سنج«چه بسا منظور از دستبند در اينجا  كه حسيني در شرح اين حديث گفته است
آيد هيچ يك از ايـن دو  . به نظر نمي)272بيرجندي الحسيني ال(باشد  »زدن دستبند زينتي«يا 

همان رقصـيدنِ   معناي درست بلكه ،مناسب متن حديث باشد )به ويژه معناي دوم(معنا 
  دستبند است.

ابراهيم حربي نيز واژة دستبند آمـده اسـت: نصـر بـن علـي       غريب الحديثدر . 14
گزارش كرده است: هنگامي كه طوفاني بر قوم عـاد وزيـدن گرفـت، دسـت در دسـت      

ديگر ايستادند، دستبند گرفتند (أخذوا دستبند)، پاهايشان را بر زمين استوار كردنـد و  كي
تواند پاهاي مـا را از جـايش بلرزانـد.    گويي چه كسي مي، اگر راست ميگفتند: اي هود

هـاي درختـان   خداوند طوفاني را سويشان فرستاد و پاهايشان را از جا كنـد گـويي تنـه   
 .)1017/ 3(الحربي » اندخرمايي هستند كه از ريشه كنده شده

ي رقـص  توانـد بـه معنـا   در اين مـتن نمـي  » دستبند گرفتن«روشن است كه تركيب 
زدن و دست يكديگر را گرفتن به منظور استوار دستبند باشد و بهتر است آن را به حلقه

  و نه پايكوبي، معنا كنيم. ،ايستادن
  توان برداشت كرد كه:با توجه به آنچه در متون كهن عربي دربارة رقص دستبند آمده است مي

 جشـن » (روز«و  »بازي«، »رقص«هاي عنوان با» دستبند«ويسندگان و شاعران از ن. 1
  اند.ياد كرده يا عيد)

هاي روزهاي شـادي و  با توجه به ماهيت رقص دستبند، بايد اين رسم را از آيين. 2
 جشن به شمار آورد.

انـد و گـاه   هـاي مـرد بـوده   رقصها گاه دسـته شود كه دستبنداز متون ما روشن مي. 3
 .بوده استو به هر روي، رقصي گروهي  هاي زنان و كنيزكاندسته
وار، در حالي كه رقصـندگان دسـت يكـديگر را    . رقص دستبند به شكلِ دايره4
نوشـي انجـام   چرخيدند، همراه با نواختن سازهاي گوناگون و باده گرفتند و مي مي
 شد. مي

 شد. ها و دينارهايي به عنوان شاباش ريخته ميبر سر رقصندگان، درهم. 5
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ه رقص دستبند در آستانة نوروز و پنجة ايرانـي  شود كاز شعر ابن معتز روشن مي. 6
و به همين دليل اسـت   شدو همزمان با برگزاري آيين ميرِ نوروزي (سماجات) انجام مي

 اند.ناميدهپنجه را دستبند  كه برخي از نويسندگان

شود كـه  برداشت مي مقاله،از جمله گزارش شمارة هشت اين  ،هااز برخي نمونه. 7
ي از جشن پنجة نوروزي بوده است، سپس به يكـي  ئكه در آغاز جز گويا رقص دستبند

ـ هاي رقص تبديل شده و در هر زمان و محفلي عـده ها و گونهاز سبك ن سـبك  ه آاي ب
 كردند.و شادماني مي ندرقصيدمي

هاي موجـود در  نگارههاي ابونواس و ابن رومي و با استناد آنها به نقشاز سروده. 8
شـود كـه رقـص دسـتبند در روزگـار      م هجري در بغداد، روشن ميهاي دوم و سوسده

 شد.ساسانيان و ميان خاندان سلطنتي نيز برپا مي

  
  معناي آنهاي همدستبند و واژه

معنـاي  گـاه آن را هـم  » دسـتبند «هاي ادبي در تعريـف  نويسان و شارحانِ جنگنامهواژه
انـد. در ايجـا نخسـت بـه     دانسـته واژگانِ دعكسه، فنزج (پنجه)، مهزام، نزوان و چـوبي  

را، از ديـد آن نويسـندگان،    آنهاي متـرادف  سپس واژه كنيم وميتعريف دستبند اشاره 
ها به عنوان مترادف دسـتبند و درسـتي يـا نادرسـتي     تعريف و به علت برگزيدن اين نام

  پردازيم.  مي نسخن آنا
  
  . دستبند1

  آورده است: ،ما مقالةر رقصِ موضوع دهخدا براي دستبند، معاني گوناگوني، افزون ب
حلقه زدن و بر دور نشسـتن يـا ايسـتادن     ؛حلقه زدن مردمان و جانوران باشد ايستاده يا نشسته

رقصي است كـه دسـت    [...] دست يكديگر گرفتن و رقصيدن[...]  مردمان و جانوران را گويند
را دسـتبند   و به فارسي آن ؛ نوعي از بازي است مر مجوس راهدعكس ؛يكديگر را گرفته رقصند

ـ   ؛ گويند و آن چنان باشد كه باهم دست گرفته رقص كننـد  نـوعي   ؛جماعـت ه قسـمي رقـص ب
قسمي بازي كه آنـرا فنـزج و پنجـه و    ... وار دست يكديگر گرفته رقصندرقص ايرانيان كه دائره

  :چوپي نيز گويند
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 دستبنداي هر شبي  به هر حجره
  

 بكردند تا دل نـدارد نژنـد    
  

  )ردوسيف(

 برزن آواي رامشگران ره به
  

 اي دستبند سران ر گوشهه به  
  

  )اسدي(

 ايـن فـرش   بندتدس ةاز حلق
  

 يك رقص تو تا كجاست تا عرش  
  

  )نظامي(

 خــوبي دســتبندســياره بــه 
  

ــايكوب    ــه پ ــر نطــع فلــك ب  يب
  

  ي)نظام(
  :ظاهراً فني از فنون كشتي است و با دست كمر حريف را گرفتن

 منـد مـرا  چو خاقان چيني ك
  

 مــرا دســتبندچــو شــير ژيــان   
  

  ي)فردوس(

هر قومي را نـوعي هسـت از موسـيقي،     :نوعي موسيقي است ؛نام نوائي و آهنگي از موسيقي
زنان را و سـرود   ةنوح كودكان را جدا و زنان را جدا و مردان را جدا، چون ترنم كودكان را و

  »). دستبند«(دهخدا، ذيل ...» ديلمان را و دستبند عراقيان را ةمردان را و ويل
  ويژة دست نيز چندين بار در شعر فارسي كهن به كار رفته است. دستبند به معناي زيورِ

  
  فنزج (پنجه). 2

شدة پنجة فارسي است و برخـي نويسـندگان، از جملـه دهخـدا     واژة فنزج عربي
جـواليقي نوشـته اسـت:    اند. معناي رقص دستبند دانسته، آن را هم»)فنزج«(ذيل 

فنزج به معناي دستبند يعني همان رقص مجوس است هنگامي كه دست يكديگر 
 1را گرفته و به رقص آيند. و از اصمعي گزارش كرده كه فنزج بـه معنـي نَـزَوان   

  .)237(الجواليقي است 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
گيري و بيشتر دربـارة حيوانـات بـه كـار     مصدر و به معناي پريدن يا جهيدن از روي شادي؛ پريدن براي جفت. 1

 »).نزو«لوف، ذيل رود (نك: مع مي
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، فنـزج (پنجـه) را   بود كه چه بسا اين رسم را در ايران ديده ،صاحب بن عباد ايراني
سـت  هه و گمان كـرده كـه بـه معنـاي پنجـة دزديـده نيـز        به رقص دستبند ترجمه كرد

كه ابن عباد پنجه را دستبند ناميده گويا به اين دليل است كه رقص . اين)226/ 7(الصاحب 
هاي پنجة ايراني بوده است. گمان او در ترجمـة فنـزج   ترين بخش از جشندستبند مهم

  ت.به دليل همانندي واژگاني، درست اس ،به پنجة دزديده نيز
تر آورديم، رقص دستبند را همان هاي شاهد يازدهم كه پيشمحبي نيز در شرح بيت

، فنزج را همان بنجه (= پنجـه)  الصحاحجوهري در  ).44/ 2(المحبي دانسته است » فَنزج«
/  1(الجـوهري  انـد  داند هنگامي كه دسـت يكـديگر را گرفتـه   و به معني رقص ايرانيان مي

336(.  
دانـد و  شدة پنجـه) مـي  آن را همان فنزجه (عربي» فنزج«يح واژة ابن منظور در توض

صـحاح  چه بسا همان بازيِ معـروف دسـتبند يـا رقـص مجـوس باشـد. در       «گويد: مي
آمده است كه فنزج رقص عجم است هنگامي كه دست يكـديگر را بگيرنـد و    جوهري

نجگان ناميـده  برقصند. ابن سكّيت گفته است: فنزج نام يك بازي است كه در فارسي، پ
تعريب شده است. ابن األعرابـي فنـزج را بـازي (= رقـص)     » فنزج«شود و به شكل مي

داند. نيز گفته شده است كه فنـزج پـنج روز دزديـده در    ها به هنگام سرخوشي مينَبطي
  .)»فنزج« ذيل(ابن منظور، » شماري ايرانيان استسال

بـازي  «كه تركيـب   ،هجري) سرودة عجاج (سدة نخست ،سيرافي در شرح بيت زير
  :در آن آمده است» كردنفنزج

 فَـُهــــــنَّ يـَْعُكْفـــــــَن بـــــــه إذا َحَجـــــــا
  

ــوَن الَفْنَزَجــاَعْكــَف النَّبــيِط     يـَْلَعُب
  

هـا  گونه كه نَبطـي آيند، آنگاوها به سوي او ميبرگردان: هرگاه گاو نر بايستد، مادينه
  آورند.به بازي فنزج روي مي

بنجكان [پنجگان] است و ابوحاتم گفته كه پنجكان همـان دسـتبند   گويد: فنزج همان مي
  .)158(السيرافي است 

(ابن داند ابن قتيبه نيز اصل واژة فنزج در بيت عجاج را بنجكان [پنجگان] فارسي مي
  .)385قتيبه 
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  آمده است: )در شعر جرير (سدة نخست هجري »كردن بازي فنزج« تركيب
 َفنَزجـــــاالالَنبـــــيِط  ِلعـــــبُ َغـــــرَُّهُم 

  

 َلــو كــاَن َعــن َحلــِم َمــزاٍد َهجَهجــا  
  

  )113(جرير 

اش و طعنه به سستي آنان] اگر از انتقام و خانواده 1برگردان: [در نكوهش بعيث مجاشعي
  كند. و سرگرم مي فريبدها را ميها آنخون مزاد بن اقعس دست بكشند، بازي فنزجِ نبطي

ـ  ،ابن دريد دانـد و  هـا مـي  اي بـازي بـراي نَبطـي   هدر شرح بيت عجاج، فنزج را گون
). »جزّ«ريشة  ذيلشماري ايرانيان است (نويسد: فنزج، همان پنج روز دزديده در سال مي

رقـص) فنـزج يـا دسـتبند ميـان      (= بازي ،توان گفت در سدة نخست هجريبنابراين مي
اسـير در   هاي ساكن عراق و به ويژه شهرهاي بصره و كوفه كه بسياري از ايرانيـانِ نبطي

  كردند، گسترش داشت.آن زندگي مي
اسـت.  » پنجگـان «(پنجة دزديده) يا » پنجه«شدة توان نتيجه گرفت كه فنزج عربيمي

شد و چه بسا، بـه خـاطر شـهرت و گسـترش     رقص دستبند نيز در جشن پنجه برپا مي
زء ناميده (از باب اطالق ج» جشن دستبند«را » پنجه«رقص دستبند در اين جشن، برخي 

اند (از بـاب اطـالق   به كار برده» رقص دستبند«را به معني » پنجه«بر كل) و برخي واژة 
  كل بر جزء).

  
 . بنجكان (پنجگان)3

ديديم كه سيرافي، ابوحاتم و ابن قتيبه فنزج (پنجه، رقـص دسـتبند) را همـان پنجگـان،     
ة پنجه نهـاده شـده   تر گفتيم كه چرا بر دستبند واژاند. پيشيعني جشن روز پنجه، دانسته

تـوانيم بيـاوريم.   است؛ همين استدالل را دربارة پنجگان (به معناي پنجة دزديده) نيز مي
هـا و  در جنگ ميان عـرب اما گويا پنجكان در زبان فارسي معناي ديگر نيز داشته است؛ 

ها و شـيوة زنـدگي   هايي را براي عربپرست (شعوبيه) كه شعوبيه، كاستيايرانيانِ وطن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اي نيكوزبان بود؛ او و جرير نزديك چهل . خداش بن بشر بن خالد، معروف به بعيث بصري، سخنران و سراينده1

در بصره از دنيا رفت (ياقوت  134كردند و هيچ يك بر ديگري برتري نيافت. در سال سال يكديگر را نكوهش مي
 ). 52/ 11: 1980الحموي، 
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ها هيچ آگاهي از وسايلي مانند بنجكـان ندارنـد:   خوانيم كه عربشمارند، ميها برميآن
اند، ناچار زبان و نيز رفتارشان خشن شده، و بنا به  ها كه در بيابان و با شتر زيستهعرب«

نشينند؛ تـازه اگـر    بيشتر بر اسب عريان مي ...گردند عادت بدويان در شهر هم با نيزه مي
افزارهـاي نامتناسـب بـه دسـت     نهند، باز ركاب ندارند؛ هنگام نبرد، جنـگ پاالني بر آن 

، )خـود  شلوار)، بند (پـرچم)، خـوز (كـاله   (= گيرند و از منجنيق، خندق، قبا، سروال  مي
؛ بـه نقـل   19تا  14 /3البيان و التبيين ( »و نفط (= نفت) آگاهي ندارند تير)پنج( بنجكان

واژة بنجكان در سخن جاحظ به معني پنج تيـر  ه بسا بنابراين چ ).189/ 17از: آذرنوش 
باشد. دهخدا براي اين واژه هم معناي تير آورده، هم معناي نوعي بازي (احتماالً همـان  

وأَمَرُهم أن تکون قسيُّهم ُموتَّرًة وقــال إذا أمــرُتکم أن ترمــوا فَــارُموهم : نوعي تيرظاهراً «رقص دستبند): 
لبنجکان ومل يکن أهل  و يمـن  ة، قصتاريخ طبري(به نقل از  اليمن رأوا النّشاب قبل ذلک رشقاً 

ح). فنجكان. فنرجـان.  237ص ،جواليقي المعرّب محشيبه نقل از ( نوعي بازي؛ )وهزر
جواليقي  المعرّببه نقل از  همان جاو در»). پنجگان«(دهخدا، ذيل » . فنزجپنجك. پنجه

أهــل  قــال أبوزيــد: البنجکيــة معنــاه: أنّ . هبنجكيـ  ؛هپنجكيـ «خوانيم: مي» پنجكيه«ذيل واژة ) 71(
ت فــی موضــع منهم علی محارٍ  مخسةٍ  خراسان کان کلُّ  (دهخـدا، ذيـل    »ورّمبــا قــالوا يرمــون خبمــس ُنشــا

  .»)پنجكيه«
  
 دعكسه (ده كَسه) .4

معنـاي دسـتبند دانسـته و در تعريـف آن گفتـه اسـت:       را هـم » دعكَسه«ابن منظور واژة 
گيرنـد و  مجـوس اسـت وقتـي بـراي رقصـيدن دسـت يكـديگر را مـي         دعكسه بازي«

نامد. فعل آن: دعكَسـوا و تَـدعكَس بعضُـهم    چرخند؛ مجوس اين بازي را دستبند مي مي
  علي بعضٍ است. رجزسرايي گفته است:

 ُنكَّســــــا ُمْعَتِكِســــــنيَ  بــــــه طــــــافوا
  

ُجوسُ  َعْكفَ   
َ
ْعَكســا يَلَعبُــون امل  »الدَّ

  

  )»عكسد« ذيل(ابن منظور، 

در دست هم گرد او چرخيـده، سـرها را بـه زمـين دوختـه بودنـد، بسـان         برگردان: دست
  دهند.(دستبند) انجام مي» دعكسه«مجوسياني كه بازي 
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اين واژه كه شايد  حدس زدهوي  در لغتنامة دهخدا نيز براي دعكسه همين معنا آمده است.
بـاز] نيـز آورده اسـت:    كَسـه [ده» مدعكس«ة و ذيل واژ») دعكسه«(ذيل  كَسه باشدده از فارسيِ

كه در قـديم  كند، چنانبازد يعني دست ديگري را گرفته رقص ميكه دست ميآن ؛دستبندبازنده
  »).مدعكس«(ذيل  معمول ايرانيان بوده است

 ، چه بسا بتوان گفت: دليل ايـن -ستهكه البته منطقي نيز  -اگر گمان دهخدا درست باشد 
ن است كه چنين رقصي به شكل دسـته جمعـي يـا    آاند، دهكسه (دعكسه) ناميده كه دستبند را

يعني با ده تن (= شمار زيـاد) برگـزار    ،اندشد و از اين رو بدان ده كَسه گفتهگروهي برگزار مي
  شد.مي

 
5 .هزامم  

يـافتيم،   »فنـزج «و  »دعكسـه «، »دستبند«هاي اكنون كه پيوندي كمابيش روشن ميان واژه
 نقائض جرير و فـرزدق شارح نيز پيوندي با دستبند دارد. يزيدي، » مهزام«نيم آيا واژة ببي

  يعني: ،در شرح بيتي كه جرير در نكوهش بعيث و مادرش سروده
 بَكفَِّهــا (ُجمَّرَئًة) تـَُروزَ  ُجمَرَّبَةً  كانتْ 

  

 املهَزامـــــا تلعـــــبُ و العبيـــــد َكَمـــــرَ   
  

غالمـان   1) بود! با دستش كمربند پشمينتئوجربرگردان: مادرت زني آزموده (پردل
  شد.گرفت و سرگرم بازي مهزام ميرا مي

پوشانند سـپس  است كه سر كسي را مي نوعي بازيآورد: مهزام براي مهزام، دو معنا مي
زند كـه چـه كسـي بـه او     پرسند چه كسي بود و او حدس ميزنند و ميلگدي به او مي

ندي رايج ميان همروزگاران ما است]؛ مهزام همان بلگد زده [منظورش همان بازي چشم
  .)203(اليزيدي است  دستبند

اي باشد كـه يزيـدي   تواند همان بازيمنظور جرير از بازي مهزام در اين بيت هم مي
زند و زيرا جرير به مادر بعيث طعنه مي ،توضيح داده است و هم به معناي رقص دستبند

ست در دست كمر غالمـان [بـا توجـه بـه ترجمـة      گويد او زني كارآزموده است و دمي
دهد. هرچند در بيت پيشين كـه  رقص دستبند انجام مي ننوشت] با آنادرون متن، نه پي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و چه بسا، ») كمر«و به معناي سر آلت مردانه نيز هست (نك: ابن منظور، ذيل » كَمرَه«ربي جمع درع» كَمر«. واژة 1

 تر باشد.با توجه به بدزباني جرير و نكوهش مادر بعيث، اين معنا مناسب
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را آورده بود! اين را هم بدانيم كـه  » فنزج«از جرير آورديم وي براي رقص دستبند واژة 
) و جريـر او را  198 /13(ابن سيده » رو و از اسيران اصفهاني بودمادر بعيث زني سرخ«

) 240/ 4م 1983زاده: األصـفهاني:  فَرتَني (نامي برنهاده نزد عرب به كنيز يا كنيزِ كنيـزك 
  در بيتي كه در نكوهش پسرش بعيث گفته است: ،ناميده است

ــ  فرتنــی کمهــًال بَعيــُث فــإّن أّم
  

 محـــــــراءُ أثخنـــــــت الُعلـــــــوَج ُردامـــــــا  
  

  )198/ 13(ابن سيده 

شگفت نيست كه به رقص دستبند آشنا بوده و جاي دن او هيچ بوپس به دليل ايراني
  داده است.آن را انجام مي

نويسد: مهزام چوبي است كـه  ابن منظور دربارة واژة مهزام و در شرح بيت جرير مي
اي كننـد و ايـن گونـه   نشين با آن بازي مـي هاي بيابانآتشي بر سر دارد و كودكان عرب

گونه كـه سـر كسـي را    است: مهزام نوعي بازي است بدينأزهري گفته  ]...[ بازي است
و بگويند چـه كسـي    - و بنا به گزارشي، بر پشتش بزنند - بپوشانند و بر او سيلي بزنند

به تو زد؟ ابن أثير گويد: مهزام همان عدسـتي  چوبيضا است. ابن الفرج گفته: مهـزام  م
بـه  ابن دريد نيز مهزام را در اين بيـت   .)»هزم« ذيل(ابن منظور،  »و همان مرزام است كوتاه

  ).»زمه«ريشة  ذيل(بازي كودكانه گرفته و گفته احتماالً به معناي دستبند باشد معناي 
اند و اين ند گرفتهسان عربي مهزام را به معناي دستبنويكه برخي فرهنگافزون بر اين

بن الفرج مهزام را بـه  كه اخود دليلي است بر يكي بودن اين دو گونه بازي يا رقص، اين
چه بسا اشاره دارد بـه ايـن نكتـه كـه رقصـندگان       است دستيِ كوتاه گرفتهمعناي چوب

انـد. اگـر چنـين گمـاني     گرفتههاي خود ميبه هنگام رقص، چوبي را در دست ،دستبند
اش سـخن  درست باشد، پيوند ميان دسـتبند و رقـص چـوبي كـه پـس از ايـن دربـاره       

  شود.تر ميگوييم، روشن مي
 

  نَزَوان (پريدن از روي شادي). 6
فنزج (رقص دستبند) را  به نزوان (پريدن به نقل از اصمعي،  ،تر ديديم كه جواليقيپيش

كـه فنـزج را همـان    جـدا از ايـن   ،أزهـري نيـز   يا جهيدن از روي شادي) معنا كرده بود.
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شـود؛   گفته مي زَواننَبه فنزج «پنجگان و دستبند معنا كرده، به نقل از شمر نوشته است: 
. ازهـري  )169/ 11(األزهـري  » پردازنـد نيز فنزج مالياتي است كه نبطيان در پنج قسط مـي 

 (همانجا).شود نه فنزج گفته مي 1گفته است: به ماليات، سمرَّجسپس 

انـد گويـا بـا توجـه بـه      كه برخي فنزج (رقص پنجه يا دستبند) را نَزَوان ناميـده  اين
 نـد، گرفتمـي صندگانِ دستبند بوده است وقتي دست يكـديگر را  هاي ظاهري رقحركت
رقـص را  ايـن  و از آنجـا كـه نـام     ،پريدنـد مـي و بـاال و پـايين    نـد كردميوخيز جست
نهادن نام فنزج (پنجه) بـر  اند. برخالف گمان أزهري، نهاده» نَزَوان«دانستند، بر آن نام  نمي

  تواند اشتباه باشد.نمينيز مالياتي كه در پنج نوبت دريافت شود 
 

  چوبي .7
رقـص  «يا » چوبي«معناي رقص دستبند نيز ياد كرده و آن اي ديگر همدهخدا از واژه

ـ   ؛ نوعي رقـص  :چوپي«است: » چوبي قسـمي رقـص بجماعـت     ن؛رانـوعي رقـص لُ
 دسـتبند بازي كـه آن را   ؛جمعي لران و روستائيانرقص دسته ؛روستائيان و عشاير را

رقـص عجمـي اسـت     ،صـحاح قص مجوس اراده شده است و در نامند و از آن رمي
ابـن السـكيت گفتـه اسـت:      ؛هنگامي كه جمعي دست يكديگر را بگيرند و برقصـند 

 صـحاح بازي كه بفارسي آن را پنجگان نامنـد كـه سـپس معـرب شـده اسـت. و در       
نبيط اسـت هنگـام    ةگويد: فنزج؛ بازي قبيلبفارسي پنجه آمده است. ابن االعرابي مي

  .»)چوبي«(ذيل » دماني و سرخوشيشا
هاي لُرها [و كُردهـا] اسـت   همان گونه كه دهخدا گفته است، چوبي از رقص

توان گفت رقـص چـوبي   شود. كمابيش با يقين ميكه همچنان در ايران بازي مي
تـرين روزگـاران رواج   ادامة همان رقص دستبند است كه ميان ايرانيـان از كهـن  

آنچـه در منـابع عربـي    شد. در شهرهاي عراق برپا ميداشت و پس از اسالم نيز 
دارد ولـي  آمده است، از جزئيات يا شيوة ريز انجام رقص دسـتبند پـرده برنمـي   

توان آنچه را براي رقص چوبي آمده براي رقص دستبند نيز برشمرد. دربـارة   مي
  اند:چوبي گفته

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فارسي است.» شمارة«شدة ) كه عربي71. يا شمرَّج (الدينوري 1
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نيدن نواهـاي نوازنـده بـه    گيرنـد و بـا شـ    هايي دست در دست هم قرار مي رقصندگان در حلقه
رچووپي يـا         هاي مختلف حركات موزون مـي سبك پردازنـد. نفـر اول رقصـندگان بـه لـري سـ

حركـات   بايد شود با دستمالي در دست و مهارت بيشتر، ديگر رقصندگان كش گفته ميچووپي
 هاي بدن و حركات دست و پا را با او هماهنگ كنند. سرچوپي گـاه از اول صـف جـدا   و ريتم

كند.  برانگيز نمايشي، شور و شوق انجمن نوازندگان را مضاعف مي شود و با حركات هيجان مي
در اين حالت ديگر نوازندگان با حفظ نظم و حركات هماهنگ سـر و دسـت و پـا بـه الگـوي      

است  1ماسنگينآغاز رقص با حركات س هاي شادي معموالًپردازند. در رقص معمول رقص مي
رسد و نهايتاً  پا و سپس به حركات تندتر دوپا ميتند سهگ نوازنده به رقص نيمهكه با تغيير آهن

  هاي لري).پديا، رقص(ويكي» پذيرد سما پايان ميبا بازگشت به سنگين

شناخته شده است نيز كمابيش مانند رقص لري و البته » يكر پهل ه«رقص كردي كه به 
شـود؛  در متـون عربـي برداشـت مـي     ست كـه از رقـص دسـتبند   هايي امطابق با ويژگي

يـك حـس و حركـت گروهـي     «به شرح زير است:  »هل په ركي«هاي ترين ويژگي مهم
است نه فردي؛ دستمال در دست رقصندگان به معنـي رهـايي و پـرواز اسـت؛ ريـتم و      

وار  كش است؛ به شكل دايرههماهنگي ثابتي دارد و اين بر عهدة رهبر رقص يا سرچوبي
نة چرخش طبيعت و گردش فصول است؛ پايكوبي در اين رقص بـراي  است و اين نشا

 ). 82-79(نك. صادقي » بيدار كردن زمين است

  
  محمدي گل :تصوير د كهن است؛ منبعمانند رقص دستبنگويا در ايران امروز كه  كرديرقص 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لُر، كه با حركات آهسته و سنگين همراه است. هاي گروهي اقوام. بخش آغازين برخي از رقص1
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  گيري نتيجه
شود كه رقص گروهيِ دستبند در آغاز بخشي از جشن پنجـة  از آنچه گذشت روشن مي

و از همـين روي اسـت كـه برخـي      شـد ر آسـتانة نـوروز برگـزار مـي    ايراني بود كـه د 
جـزء   هاي عربي به جاي دستبند از واژة پنجه (فنزج) و از باب اطالقنويسندگان كتاب
هر  گونه يا سبك رقص شناخته شد و به اند ولي با گذشت زمان، يكبر كلّ بهره گرفته

  شد.انجام مي ،نه فقط در پنجة دزديدهو  ،شادي هنگامة
كوفـه در چنـد مـورد از رقـص     سـراي بغـداد، بصـره و    از آنجايي كه شاعران عربي

بـه   ،و رونق آن را گسترش وانتاند، ميسخن به ميان آورده ،البته با جزئيات كم دستبند،
هـاي نخسـتين   در سـده رودان و منطقـة ميـان  ويژه در ميان ايرانيانِ بيرون مرزهاي ايران 

هاي ساكن عراق نيز بـا  شود كه نبطيهاي ما روشن مياز گزارش .هجري، برداشت كرد
  اند.كردهاين رقص آشنا بوده و بدان شادي مي

عناي دستبند در متون عربي آمده، واژة مهزام است مهايي كه معادل و هميكي از واژه
اگر به درستي اين سـخن   .انددستي يا عصاي كوتاه گرفتهو برخي آن را به معناي چوب

د، انتوانيم بگوييم چه بسا رقصندگانِ دستبند چوبي در دست داشتهباور داشته باشيم، مي
  روزگاران ما.لري در ميان همچوبيِ  دقيقاً مانند رقص
گويد، نشان  هايي كه از برگزاري رقص دستبند در ايران سخن مي اندك گزارش

هـا از   اي خاص در ايـران نبـوده اسـت (در گـزارش    دهد كه دستبند ويژة منطقه مي
برگزاري اين رقص در اصفهان و سيستان آگاه شديم)، هرچند رقص كردي و لري 

ر ويژة منـاطق بـاختري ايـران    امروز، كه همانندي زيادي با دستبند كهن دارد، بيشت
  است.
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  هانري د مونترالن: اديبي در مكتب سعدي

  ، دكتراي ادبيات فرانسه1مهدي بهنوش
 ، كارشناس ارشد ادبيات فرانسهپور فاطمه حسين

  
 

  چكيده
 هاي ادبي فرانسه است كه در آثـارش از ادبيـات فارسـي     ترين چهره الن از بزرگمونترهانري د

ثير زيادي گرفته است. در اين ميان نقش سعدي از ساير شعراي ايراني بيشـتر اسـت. دو اثـر    أت
، بازتابي از افكار شاعر بزرگ شيراز هسـتند.  اي خوشبختي بازهم لحظهو  بادبزن آهنين ،مهم او

آورد و در اثـر   ميالن در مورد شناخت خود از ادبيات فارسي صحبت به ميان در اثر اول، مونتر
تـرين آثـار    كند تا يكي از مهـم  با نبوغ خود تركيب مي گرفته استچه را از اديبان ايران  دوم آن

آورد. او نيـز بـه    سبك روان و پرطمطراق مونترالن سبك سعدي را به ياد مي خود را خلق كند.
ا كمترين كلمات بيشترين معنا را منتقل كند. البته شباهت اين دو اديب تنهـا  ن است كه بآدنبال 

 خـورد  هايي به چشم مي شود، بلكه در موضوعات آثارشان هم شباهت به سبك آنها مربوط نمي
  وجود دارد. هر دو  موضوعاتي مانند عشق، زن و سفر در آثار مثالً و
  

  ي، سبكسعدي، مونترالن، ادبيات تطبيق ها: كليدواژه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Email: mbehnoush@gmail.com (نويسندة مسئول) 
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  مقدمه
تش را به اقصـي نقـاط    سعدي شاعري جهاني است كه آثارش عالم را درنورديده و شهر

اند. حوزة ادبيات تطبيقـي زمينـة مناسـبي بـراي تحقيقـات جديـد در زمينـة         دنيا رسانده
آيد. اديبـان فرانسـه از ديربـاز بـا      بيني اين شاعر بزرگ به شمار مي زندگي، آثار و جهان

دهند. يكي از اين افراد هـانري   چيني از آثار او ادامه مي ارند و به خوشهسعدي آشنايي د
هـاي ايرانـي بـه حسـاب      اديب فرانسوي قرن بيستم است كه وامدار انديشه 1مونترالن د

كند. در اين مقاله سعي شده است  آيد و در آثارش بي پروا اين نكته را خاطرنشان مي مي
ورد بررسـي قـرار بگيـرد. متأسـفانه مـونترالن در ايـران       تأثير شاعر ايراني بر مونترالن م

تواند راهگشايي باشـد بـر معرفـي     شده نيست و مقاالتي از اين دست مي چندان شناخته
هايي كه  تأثير ادبيات غني ايران بر ادبيات جهان. الزم به يادآوري است كه ترجمة بخش

رت گرفته است زيـرا اكثـر   اند توسط نگارندگان صو هاي فرانسوي اقتباس شده از كتاب
بخش ايدة  اند. همچنين بايد خاطرنشان شود كه الهام ها به فارسي ترجمه نشده اين كتاب

  جواد حديدي بوده است. از سعدي تا آراگوناولية اين تحقيقْ كتاب ارزشمند 
  

   براي اديبان فرانسوي سعدي، الگويي
توجه  ادبيات اروپايي زمان او جالب در اشعار سعدي نكات گوناگوني هست كه مقايسة آنها با

نمايد. براي مثال، در دوران زندگي سعدي، در ايران پرداختن به مسائل دنيايي مذموم بود و  مي
سعدي دسـت بـه    ند. در چنين شرايطي،تهاي روحاني زندگي داش شعرا سعي در ترسيم جنبه
در آن دوران، اروپا نيز  و آشكارا از عشق زميني صحبت به ميان آورد. هنجارشكني عظيمي زد

  تحت سيطرة كليسا بود و آثار غيرمذهبي جايگاه وااليي نداشتند.
نوگرايي فكري و تجددطلبي ذهني سعدي دويست سال پيش از نوگرايي و تجددخواهي 
اروپاست كه به عصر نوانديشي فكري مشهور شد. اگر به آثـار بزرگـان و نويسـندگان و    

شويم كه تقريباً دويست سـال پـس از سـعدي     متوجه ميشعرا و متفكران غرب بنگريم، 
هـايي دسـت    است كه هم در عرصة كالم و ادبيات و هم در عرصـة تفكـر بـه جسـارت    

  ).6زنند (انصاري الري  مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Henry de Montherlant 
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در اروپاي قرون وسطي ترجمة كتاب مقدس ممنـوع بـود و اگـر كسـي دسـت بـه       
بينيم كه عينـاً   ات قرآن را ميشد، اما در آثار سعدي بسياري از آي زد تكفير مي ترجمه مي

گلستان كند آتشـي بـر   «ها ارائه شده است. به عنوان مثال بيت  اند يا تفسيري از آن شدهنقل 
  سورة انبيا دارد. 69) كه اشاره به آية 306(سعدي » خليل / گروهي بر آتش برد ز آب نيل

سـت و بـه   سعدي با ادبيات عرب و حتي ادبيات ايران پيش از اسـالم آشـنا بـوده ا   
زنند، از جملـه آنجـا    هاي پهلوي و اوستايي پهلو مي همين دليل، گاهي اشعارش به ايده

(سـعدي  » دسـت  دل زيردستان نبايد شكست / مبادا كه روزي شـوي زيـر  «گويد:  كه مي
شود، آنجا كه آمـده اسـت:    هاي پهلوي ديده مي ). همين مفهوم در يكي از اندرزنامه365

افسوس مكن (مسخره مكن) چرا كـه ممكـن اسـت تـو نيـز       كسي را كه مستمند است،
كه سعدي از متون دنياي مسيحيت  ). ضمن آن18: 1380مانند او مستمند شوي (محقق، 

» اگر بد كني چشم نيكي مدار / كه هرگز نيـارد گـز انگـور بـار    «خبر نبوده است:  نيز بي
ا از خار توان برچيـد و  انگور ر«بينيم:  ). چنين مفهومي را در انجيل متي مي338(سعدي 

هـاي   ). مسلماً سـعدي تمـام ترجمـه   7/16(عهد جديد، انجيل متي، » انجير را از خس؟
يوناني را كه در عالم اسالم وجود داشته، مورد مطالعه قرار داده بـود چـون بسـياري از    

  ).22: 1378شود (محقق،  چه در آثار فالسفة يوناني بوده در آثار سعدي هم ديده مي آن
هـا   رت سعدي در بيان از ديگر داليـل مانـدگاري اوسـت. او گـاه در حكايـت     جسا

كند كه پيش از او كسي جرئت بر زبان آوردنشـان را نداشـته اسـت.     مواردي را بيان مي
كنـد كـه بـا عـوام      ها يادآوري مي دهد و به آن گاهي در قصايد شاهان را پند و اندرز مي
ن هستند. سعدي شاعري متعهد اسـت، بسـيار   تفاوتي ندارند و همه در برابر مرگ يكسا

كه مبحث ادبيات متعهد در جامعة غرب مطرح شود و كساني ماننـد ژان پـل    پيش از آن
نماينــدة تعهــد در ادبيــات شــوند. ســعدي معتقــد اســت كــه بايــد در مقابــل   1ســارتر

  ها قد برافراشت و ساكت نماند.  ناجوانمردي
ــر چه پيش خردمند خامشي ادب است ــ  اگـ

ـيرة ــ ــ ــ  عقل است دم فرو بستن دو چيز طـ
  

 به وقت مصلحت آن به كه در سخن كوشي  
 به وقت گفتن و گفتن به وقـت خـاموشي

  

  )9 (سعدي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Jean-Paul Sartre 
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جايگاه ادبي شيخ اجـل را در  «اند.  سعدي را بحق با بزرگان ادبيات دنيا مقايسه كرده
ـ  1ادب پارسي همپاية شكسپير ر بـا متنّبـي در ادبيـات    در فرهنگ و ادب انگلستان و براب

  ).54(صيادكوه » اند عرب دانسته
گردد، وقتي كـه آنـدره    آشنايي اروپاييان با سعدي به بيش از سيصد سال پيش بازمي

را به زبان فرانسوي به  گلستاناي از  گزيده 1634، مستشرق بزرگ فرانسوي، در 2دوريه
را به طور كامل  بوستان 4دومنارو باربيه  گلستان 3چاپ رساند. در قرن نوزدهم، دفرِمري

شـود و بـه بـيش از     كنند. البته ترجمة اين آثار محدود به زبـان فرانسـه نمـي    ترجمه مي
اند. در ادبيات فرانسـه، اديبـان بزرگـي وامـدار شـاعر       شصت زبان مختلف ترجمه شده

 7ييزيهاي پا برگو  6شرقيات ، در5ها، ويكتور هوگو نامدار ايراني هستند: رهبر رمانتيك
)، 1829( شـرقيات كند كه يادآور شعر سعدي هستند. در چـاپ اول   قطعاتي تصنيف مي

گلستاني كه باد پـاييزي  «...با اين مضمون وجود دارد: » نوامبر«اي در ابتداي قطعة  جمله
نيز از بانوان شاعر رمانتيـك   8مارسلين دبورد ـ والمور » كند... هاي آن تعدي نمي به برگ

 گـل اي از او، كه  كند. در قطعه پرمحنت خود را در آثارش منعكس مياست كه زندگي 

  خوانيم: نام دارد، مي 9هاي سرخ سعدي
خواستم برايت گل سرخي هديه بياورم/ آن قدر گل در دامنم ريختم/ كه ديگر جـايي   امروز مي

ـ    باقي نماند/ گره لباسم باز شد/ گل ان آب را ها در باد پرواز كردند/ به سمت دريـا رفتنـد/ جري
  دنبال كردند و ديگر بازنگشتند.

ها آكنده و قرمزرنگ شده بود/ امشب هم هنوز لباسم معطر اسـت/ ايـن    جريان آب از تنوع گل
  ).15خاطرة معطر را در من ببوي (دبورد ـ والمور 

هاي  گلاي با نام  قطعه 10ثير بسيار گرفتند. لوكنت دوليلأشاعران مكتب پارناس هم از سعدي ت
  جامي مشهود است.ليلي و مجنون  سعدي و گلستان دارد كه در آن ردپاي 11صفهانا سرخ
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1. Shakespeare 
2. André Duryer 
3. Defrémery 
4. Barbier de Meynard 
5. Victor Hugo 
6. Les Orientales 
7. Les feuilles d'automne 
8. Marceline Desbordes-Valmore 
9. Les roses de Saadi 
10. Leconte de Lisle 
11. Les Roses d’Ispahan 
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هاي لب فرو بسته/ و  هاي اصفهان و غنچه فشان تو، اي ليالي سپيدگون/ از عطر گل نفس مشك
تر است/ لبانت گلگـون اسـت/ و    ها پرطراوت ها و بوستان هاي باغ هاي موصل و شكوفه ياسمن
  )303سارها... (حديدي  زالل، همچون آب چشمه ات بسان نسيم سحري/ خنده

معتقد است كه سعدي شاعري جهاني است و خواننـدة غربـي بـا آثـار او      1هانري ماسه
، دوست نزديك هانري ماسه، از طريـق او بـا سـعدي    2كند. موريس بارس غريبگي نمي

 3اورونـت  باغي رو بهشود. اثر او به نام  آشنا و به اين ترتيب مجذوب ادبيات فارسي مي
  برد. سعدي بهره مي بوستانچارچوبي شرقي دارد. در اين اثر بارس از ترجمة 

 5هم با ادبيات فارسي آشنايي دارد. او براي بيان عشقش به همسرش الـزا  4لويي آراگون
گيرد زيرا عشق موجود در ادبيات  از شاعران فارسي، از جمله سعدي و جامي، كمك مي

  نويسد: . آراگون ميكند فرانسه او را اغنا نمي
رفتم. زمين زير پايم نرم بود/ ناهمسان با شن. همسانِ آب/ و همسانِ شعر كه با سنگ بيگانـه   راه مي

خاسـت/ بسـان شـعري     است/ هيچ گياهي زير پايم نبود/ با اين همه عطري دالويـز از خـاك برمـي   
كرد/ با دسـت   رد، فضا را معطر ميآو اي اسرارآميز، با هر نفسي كه برمي قافيه/ و به گونه وزن و بي بي
  )329اي كهنه و خوشگوار از ميان انگشتانم گريخت... (حديدي  را لمس كردم/ همانند باده آن

  ) بر اين قطعه انكارناپذير است.6(سعدي »  گلي خوشبوي در حمام روزي...«تأثير شعر 
توان از  مي شود و تأثير سعدي بر شاعران و نويسندگان فرانسوي به اين محدود نمي

نيـز نـام بـرد. در     9و پرنسس دو بيبسـكو  8، كنتس دونواي7، مادام روالن6آلفرد دو موسه
  كنيم. اينجا، به منظور پرهيز از اطالة كالم، به همين موارد بسنده مي

  
 وجوي الگوهاي تازه مونترالن در جست

كسـالت مـادر،    بسببه در پاريس به دنيا آمد.  1895هانري د مونترالن در بيستم آوريل 
مـونترالن   و دراافكار زاهدانه و ژانسنيستي  كه كرد اغلب مادربزرگش به او رسيدگي مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Henri Massé 
2. Maurice Barrès 
3. Un jardin sur l'Oronte 
4. Louis Aragon 
5. Elsa 
6. Alfred de Musset 
7. Madame Roland 
8. Comtesse de Noailles 
9. La princesse Bibesco 
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ديـپلم   1911فرسـتادند. در   1كروا تمذهبي سن ةاو را به مدرس ،ثير نبود. مدتي بعدأت بي
 ةانـدكي بعـد بـراي تحصـيل در رشـت      .خود را گرفت و در كالس فلسفه ثبت نام كـرد 

ـ   پسرفت.  حقوق به پاريس  يپـدري را فروخـت و سـفر    ةاز مرگ مـادربزرگش، خان
سپس براي ، در اسپانيا مستقر شد 1925فريقا آغاز كرد. در اساله را به ايتاليا، اسپانيا و  ده

 بـاز هـم  را نوشت. در زمان نگارش  2گل سرخ شنيجا  زندگي به الجزيره رفت و در آن
كه خطر جنـگ جهـاني دوم را    . اوفراواني داشتشهرت  )1934( 3اي خوشبختي لحظه
 ويكم بيستبيني كرده بود با شروع جنگ به جبهه رفت و مجروح شد. سرانجام در  پيش

به خـود سـيانور   نيز كار  از اين پيش و اي به گلوي خود شليك كرد گلوله 1972سپتامبر 
  شد. باتزريق كرده بود تا از مرگ خود مطمئن 

شاهكارهاي ادبيات فارسي  ةبود كه از طريق مطالعثير عرفان ايراني أمونترالن تحت ت
اين با  نيزمونترالن  .دوستي است هاي عرفان ايراني نوع با آن آشنا شده بود. يكي از جنبه

كنـد.   ييـد مـي  أفريقـا ايـن موضـوع را ت   ارفتـارش بـا اهـالي شـمال      و آشنا بـود  مفهوم
. بـود براي او قابل قبـول ن شان  هاي تحت سيطره اروپاييان بر اهالي سرزمين جويي برتري

جنـگ   ةديـد  هاي آسـيب  و از بچه كردبراي صليب سرخ سوييس كار  1945تا  1942از 
اش را صـرف كمـك بـه همنوعـانش كـرد تـا بتوانـد         او تمام زنـدگي . «كرد ميمراقبت 

  .)82 4(سيپريوت» خوشبختي، آموزش و همياري را ترويج كند
ارسـي وفـادارتر باشـد، بـه كمـك بـه       كه به بزرگان ادبيـات ف  نآمونترالن براي 

رد تا خود را آزادتـر  خواست از زندگي دنيوي دل بب و ميا .همنوعانش بسنده نكرد
 رد ،ها برابر هستند. در هنگـام زنـدگي در اسـپانيا    تمام انسان ،حس كند. به نظر او

اي  حتـي مـدتي در صـومعه    كـرد. پاي مسلمانان او را با دنياي شـرق بيشـتر آشـنا    
كند. ايـن   زهد را تجربه مي 1929رسد كه مونترالن در  به نظر مي«ين شد. نش گوشه

با زندگي قهرماني و رمانتيك آشنا شده در آن  جايي كه قبالً ،داافت اتفاق در اسپانيا 
  .)53 5(بالن» بود

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Sainte-Croix 
2. La Rose de sable 
3. Encore un instant de bonheur 
4. Sipriot 
5. Blanc 
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او  بــارةدر 1شناســند. رومــن روالن عيــار مــي ن مــونترالن او را اديبــي تمــامامعاصــر
 .مـونترالن را دارم  به نام هانري د جواني ةنابغ ةر آشنايي با نويسندمن افتخا«نويسد:  مي

ام  ترين نيروي ادبيات معاصر فرانسه هستيد. اكنون كه با شما آشـنا شـده   [...] شما بزرگ
  .)8 بالنبه نقل از: » (رسد دنيا بامعناتر به نظرم  مي

او را  3د. برنـانوس نامـ  اي اصـيل و خـداي ادبيـات مـي     او را نويسنده نيز 2آندره ژيد
گونـه در مـورد او نظـر      آراگـون ايـن  و نامـد   مـي » دوران ما ةزند ةترين نويسند بزرگ«

آينـد احتـرام زيـادي قائـل      فرانسه به حسـاب مـي   ةمن براي مرداني كه نمايند«دهد:  مي
. )8 بـالن بـه نقـل از:   » (تر اسـت  مونترالن از همه فرانسوي  هانري د اناز ميان آن .هستم
اي  بيـنم كـه آينـده    اي آهنـين مـي   مـن در شـما اراده  «نويسـد:   اي به او مي در نامه بارس

  .)33ت سيپريوبه نقل از: » (درخشان برايتان خواهد ساخت
د و ينورد شهرت او فرانسه را در ،دشهاي مونترالن در شمارگان زياد چاپ  كتاب

ر همه جا بـا اسـتقبال   هاي او د د. نمايشنامهرمطرح ك نيزنام او را در كشورهاي ديگر 
ـ ماننگزنـده نيـز در امـان     هـاي حال از تيـغ انتقاد  عين اما در شدنده واجم د و تـواتر  دن

بـا انتقادهـايي    ،بزرگـان ادب فارسـي  بـه  خصـوص   بـه  ،او به آثار ديگران هاي ارجاع
  شد. رو  روبه

شـود،   همواره نوعي ثنويت ديـده مـي   او سبك مونترالن بايد گفت كه در آثار بارةدر
گري ايرانـي   در مانياه يافته است. نوشتار او ر بهزمين  از فرهنگ ايران چيزي كه احتماالً

مواجـه   اي پديـده با چنين  نيزدر آثار مونترالن  .همواره خير و شر با هم در تضاد هستند
بخشد كه در آن خير  هايش نوعي دوگانگي مي نويس به شخصيت اين نمايشنامه«م: هستي

در كنار هم وجود دارنـد. ايـن دوگـانگي بـه حـدي اسـت كـه         و شر، قدرت و ضعف
  .)92-91 (بالن» توان از نوعي زوال قهرمان در تئاتر مونترالن سخن به ميان آورد مي

هـايش   اصالت بيان ندارد و در گفتار شخصـيت  ةهايش دغدغ مونترالن در نمايشنامه
و به اهاي  نمايشنامه ،ديگرخورد. از سوي  به چشم مي نيزكالم عاميانه و گاه غيراخالقي 

سبك كالسيك فرانسه بسيار نزديك هستند و تماشـاگر را بـه يـاد دوران طاليـي تئـاتر      
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Romain Roland  
2. André Gide 
3. Bernanos 
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اي او  عده :متفاوتي در مورد مونترالن و آثارش دارند هاياندازند. منتقدان نظر فرانسه مي
 نـر ه لـة مج ،1962كننـد. در   از او انتقـاد مـي   سـخت اي ديگر  عده و كنند را تحسين مي

آثـار   1فيليـپ سـوپو   آن، دادرسـي  ةتشكيل داد كـه در جلسـ  » اي براي مونترالن پرونده«
  د. رآور معرفي ك مونترالن را شرم
نوشته  سعدي ةتحقيقي درباراثر ارزشمندي با نام كه  مونترالن،دوست  ،هانري ماسه

 ،ن ديگرسعدي آشنا كند. به بيابا زمين و به خصوص  را با مشرق مونترالنتوانست  ،بود
 بـارة درمـونترالن  زمين را به روي مونترالن گشـود.   ادبيات مشرق ةسعدي بود كه درواز

هـاي   ما هركدام ايران دروني خودمان را داريم، با بـاغ «نويسد:  اهميت ادبيات فارسي مي
يـا در   .)22: 1944، (مـونترالن » شـوند  اش كه پس از زمستانِ خشك، شكوفا مـي  پنهاني

  د:گوي جايي ديگر مي
شـوم، از شـاعران اروپـايي نيسـت كـه كليـد دنيايشـان را         وقتي از زندگي روزانـه خسـته مـي   

هـاي   دروازه نروم. آنـا  خواهم، بلكه به سراغ شاعران چيني، عرب و به خصوص فارسي مي مي
 .گشايند كه همان آب پرعمق شعر است (همان) آب را به رويم مي

 ،نـام دارد كـه در آن  » رگان ايران مديونمآنچه به بز«  2بادبزن آهنينبخش اول كتاب 
 نكـه از آنـا  گويـد   سخن ميثيراتي أت ازو مونترالن از نزديكي افكارش با شاعران ايراني 

فتـه  پذيرثير أت نيزمونترالن از شاعران ديگري مانند حافظ، فردوسي و خيام  گرفته است.
  .شده استاكتفا بر او سعدي  اتثيرأبه تمقاله در اين  است اما

  
  پذيري مونترالن از سعدي   تأثير

كنيم. حضور زنـان و نقـش    هاي مشترك ميان سعدي و مونترالن را بررسي مي ابتدا ايده
آنها در جامعه يكي از موضوعات مشترك در آثار دو نويسنده است. در مجموع، در آثار 

نظـر  بينـيم. در واقـع، او زنـان را مخلـوق درجـه دوم در       گريزي مـي  مونترالن نوعي زن
گردد كه در محيطي كامالً زنانـه   است. دليل اين نگرش به كودكي مونترالن باز مي گرفته

رشد كرد. پدربزرگ او را زنان بدبخت كرده بودند. البته بايد اشاره كرد كـه او در تمـام   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Philippe Soupault 
2. L'Éventail de fer 
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نگرد. از اين نظـر او   انديشي مي آثارش ديدي منفي به زن ندارد و گاهي به زنان با مثبت
  گويد: ابهت زيادي دارد. سعدي در مورد زنان ميبا سعدي مش

  زن خوب فــــــــــــــرمانبر پارسا
  بــــــــــرو پنج نوبت بزن بر درت
  همه روز اگـــر غم خوري غم مدار
  كـــه را خانه آباد و همخوابه دوست
  چو مستور باشد زن و خوبـــــروي
  كسي بــــــر گرفت از جهان كام دل

  سخن سا باشد و خوشاگـــــــر پار
  تر كـــه خوب منش دلنشان زن خوش

  ببرد از پــــــــــريچهرة زشتخوي
  چو حلوا خورد سركه از دست شوي
  دالرام باشـــــــــــد زن نيكخواه

  

  كنـــــــــــد مرد درويش را پادشا  
  چــــــــو ياري موافق بود در برت
  چـــــو شب غمگسارت بود در كنار

  حمـت نظر سوي اوستخدا را به ر
  به ديـــدار او در بهشت است شوي
  كـــــــــه يكدل بود با وي آرام دل
  نگه در نكـــــــــويي و زشتي مكن
  كـــــــــه آميزگاري بپوشد عيوب

  طبع گوي سيماي خوش زن ديــــــو
  نه حلوا خورد سركه انــــدوده روي
  وليكن زن بد خـــــــــــــدايا پناه

  

  )465-464 (سعدي

كنـد كـه بـا معيارهـاي امـروز       هاي زن آرماني دوران خود را بيان مي سعدي ويژگي
هاي سعدي و مونترالن وجود  هايي ميان ايده همخواني تام ندارد. در اين زمينه، مشابهت

چه نـزد   آن«دانند.  دارد. به عنوان مثال، هر دو به زنان بدگمان هستند و مردان را برتر مي
مشورت «گويد:  ). سعدي مي62(بالن » هنده است، ادعاي خردورزي آنهاستزنان آزارد

  ).284(سعدي » با زنان تباه است و سخاوت با مفسدان گناه
كنـد، در حـالي كـه سـعدي، طبـق       ماند و هرگز ازدواج نمي مونترالن به اين افكار وفادار مي

ده است. البتـه در آثـار سـعدي    بار ازدواج كر  كم دو ، دستبوستانو  گلستانهاي خود در  نوشته
خورد؛ از جملـه در جـايي از زنـان بـدگويي      هايي به چشم مي هم، مانند آثار مونترالن، دوگانگي

) اما از سوي 357(سعدي » تو با خود ببر توشة خويشتن/ كه شفقت نيايد ز فرزند و زن«كند:  مي
  ).467(سعدي » به زن كن/ برو خانه آباد گردان خرابت كند شاهد خانه«گويد:  ديگر مي

اي  در آثار مونترالن نيـز زن آرمـاني زنـي اسـت كـه، هماننـد گفتـة سـعدي، خانـه         
مانـد و هرگـز    سـازد و ماننـد همراهـي فـداكار در كنـار شـوهرش مـي        خوشبخت مـي 
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اجـرا   اگر براي قهرمانان زنِ مونترالن يـك رسـالت قابـل   «درخواست زيادي از او ندارد: 
  ).77(بالن » مهرباني استوجود داشته باشد، آن هم 

توانـد انسـان را از    عشق موضوع اصلي ادبيـات عرفـاني فارسـي اسـت كـه مـي      
بلد انسـان را بـه عشـق     فرشتگان نيز باالتر قرار دهد. سعدي نيز همچون مرشدي راه

وخم زندگي را طي كند. مـونترالن هـم در    كند تا بتواند راه پرپيچ ورزيدن دعوت مي
هـر دم كـه   «كنـد:   همانند مراد خود، سعدي، صحبت مي 1اندختران جومقدمة كتاب 

رفته است. عشـق توانـايي اسـت، نجـات      به عشق اختصاص داده نشود زمان ازدست
  ).76(سيپريوت » است

برخي از قطعات مونترالن يادآور ابيات سعدي هستند و اين فكر را به ذهـن متبـادر   
صورت محبـوب  «د بازگردانده است: كنند كه مونترالن بيتي از سعدي را به زبان خو مي

  ).63: 1934(مونترالن، » توان ديد هاي باغ مي مرا تنها در ميان گل
  گل نسبتي ندارد با روي دلفريبت

  

 ها چون گل ميان خاري تو در ميان گل  
  

  )876(سعدي 

اي است بـراي زنـدگي جـاودان پـس از      در نظر سعدي، زندگي دنيوي انسان مقدمه
دهد اما همواره تالش براي رضايت خـالق   ، به اين دنيا اهميت نميسببمرگ. به همين 

  نهد. بندگي در نظر عرفاي ايراني مقام وااليي دارد:  را ارج مي
 من چه در پاي تو ريزم كه خوراي تو بود

  

 ست كه شايستة پاي تو بود سر نه چيزي 
  

  )680(سعدي 

پوشـد و خـود را در زنـدگي    كنـد از دنيـا و تعلقـات آن چشـم ب     مونترالن نيز سعي مي
فروشـد و از   چـه از امـوال دنيـوي دارد مـي     عاشقانه غرق كند. به همين دليل، تمـام آن 

  پوشد: تجمالت زندگي چشم مي
گذاري نكنم و از آن به بعـد حتـي    هايم را سرمايه تصميم گرفتم كه پول 1925بنابراين در سال 

ن تجارت براي خـودم بـه منزلـة بريـدن از     يك بار هم به سمت اين كار نرفتم، زيرا ممنوع كرد
  ).103(سيپريوت » يك نظام اجتماعي است كه محكوم است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Les Jeunes Filles 
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كند. در زمان سعدي، تنهـا راه   سفر در زندگي سعدي و مونترالن نقش مهمي ايفا مي
، سـعدي بـه   بوسـتان آشنا شدن با فرهنگ اقوام مختلف سفر و كسـب تجربـه بـود. در    

  افران را حرمت نهند: دهد كه مس پادشاهان دستور مي
  بزرگان مسافر به جان پرورند
  تبه گردد آن مملكت عنقريب

  

  كه نام نكويي به عالم برند  
  كز او خاطر آزرده آيد غريب

  

  )318(سعدي 
شود و در آثارش نيـز بـر اهميـت     سعدي مرد سفر است و به اين صفت شناخته مي

شـود و   انسان در سـفر سـاخته مـي   كند زيرا بر اين عقيده است كه  سفر بسيار تأكيد مي
  درس زندگي در تعامل با اقوام مختلف نهفته است:

 بسيار سفر بايد تا پخته شود خامي
  

  نكشد جامي صوفي نشود صافي تا در  
  

  )899(سعدي 

كند كه بـا   داستان مردي را بيان مي گلستانيا در حكايت بيست و هفتم از باب سوم 
  داند:  . پدر سفر را براي پنج گروه واجب ميگويد پدرِ خود از مزاياي سفر مي

  تا به دكان و خانه درگروي
  برو اندر جهان تفرج كن

  

  هرگز اي خام آدمي نشوي  
  پيش از آن روز كز جهان بروي

  

  )163(سعدي 

گيرد ماننـد سـعدي    تواند يكنواختي زندگي را تحمل كند، تصميم مي مونترالن نيز، كه نمي
نيا را بهتر بشناسد و براي خلق آثارش منابعي بيابـد. سـفر وي هفـت    پاي در راه سفر نهد تا د

، روز آغـاز سـفرم كـه نقطـة عطفـي در      1925ژانوية  15در واقع از «انجامد.  سال به طول مي
  ).99(سيپريوت » ام بود، هفت سال و دو ماه را خارج از خاك فرانسه گذراندم زندگي

شايان ذكر است كه اين سفر يك سال پس از آشنايي مونترالن با ادبيات فارسـي  
هـر سـفر   «كنـد:   آغاز شد. او در برخي آثارش نظرهاي خود را در مورد سفر بيان مي

» سـازد  كند، سفر همـه چيـز را ممكـن مـي     شروعي دوباره است، مقصد تفاوتي نمي
  ).57 1(گُدار

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Godard 
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هـاي زيـادي وجـود دارد.     ترالن مشـابهت ميـان سـعدي و مـون    نيـز  از لحاظ سبكي
بارزترين مشخصة سبك سعدي ساده بـودن اسـت. بـرخالف سـبك عراقـي، در شـعر       

اي كه سـبك متكلـف    شوند. در دوره ها و تركيبات دشوار به ندرت ديده مي سعدي واژه
شود. بـه عنـوان    شاعراني مانند خاقاني رواج دارد، سعدي نمونة بالغت زبان فارسي مي

  ، با دقت در ابيات زير به آساني به اين موضوع پي خواهيم برد:نمونه
  من از اينجا به مالمت نروم

  گويند گر به عقلم سخني مي
  

  كه من اينجا به اميدي گروم  
  بيم آن است كه ديوانه شوم

  

  )803(سعدي 
  يا:

  ديدار تو حل مشكالت است
  

  صبر از تو خالف ممكنات است  
  

  )552(سعدي 

كند زيرا بر ايـن عقيـده اسـت كـه      ديرفهم را از زبان خود حذف ميسعدي عبارات 
فهم باشـد، در غيـر ايـن صـورت راه      هاي يك معلم اخالق بايد براي همگان قابل حرف

فهـم اسـت.    جايي نخواهد برد. سبك مونترالن نيز، در عين باشكوه بودن، ساده و قابل به
بايد يكي را فداي ديگـري كـرد. در دو   به نظر او، افكار به اندازة كلمات مهم هستند و ن

، جمالتـي كوتـاه و سـاده    بادبزن آهنينو  اي خوشبختي باز هم لحظهاثر مورد بحث او، 
خصـوص در كتـاب دوم    آيند، به وجود دارد كه با همان نگاه اول به وضوح به چشم مي

 چنـان بـا جمـالت    انـد و گـاه آن   بخش آن شـده  هاي شاعران بزرگ ايران زينت كه گفته
:  اند كه تشخيص آنها از هم مشكل مي مونترالن درآميخته هيچ چيز مانند شعر «شود، مثالً

اي جذبة  چيز با لحظه گذرد. هيچ نخورده از قرون و اعصار مي ماند. شعر دست جوان نمي
پرنـدگان خلسـه در چشـمان تـو النـه      «) يا: 21: 1944(مونترالن، » كند شعر برابري نمي

  ).16: 1934 (مونترالن،» دارند
ايجاز دومين مشخصة سبك سعدي در نظم و نثر است. سعدي استاد مسـلم انتقـال   
بيشترين معني در قالب كمترين كالم است و گاه حكايت تمام و كمالي را در يك بيـت  

  كند: بيان مي
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  هر كه آمد عمارتي نو ساخت
  

  رفت و منزل به ديگري پرداخت  
  

  ) 7(سعدي 

  پروريد يكي بچه گرگ مي
  

  چو پرورده شد خواجه را بردريد  
  

  )200،بوستان(سعدي، 
  چه نپايد دلبستگي را نشايد هر       

  )10(سعدي 

گـويي/ مـرا بـه     گـاهي مـي  «گويـد:   مـي  اي خوشبختي باز هم لحظهمونترالن نيز در 
: 1934(مـونترالن،  » فراموشي ببر/ چرا فراموشي؟/ هرگز از خواب خوشت بيـدار نشـو  

هايي هست كه بعد از ديـدن آنهـا بايـد بـراي هميشـه       چهره: «آهنين بادبزن) يا در 130
  ).36: 1944(مونترالن، » ها را بست و مرد چشم

هاي سبك سعدي استفاده از جمالتي با فعل منفي است، گويي  يكي ديگر از ويژگي
  تلويح بيان يا گفتارش را قدري تعديل كند: خواهد موضوعي را به شاعر به اين روش مي

 ست به شيريني و لطف و نازش ديدهكس ن
  

 كس نبيند كه نخواهد كـه ببينـد بـازش     
  

  )728(سعدي 

  تفاوتي نكند قدر پادشايي را
  

  كه التفات كند كمترين گدايي را  
  

  )535(سعدي 

  نه تو گفتي كه به جاي آرم و گفتم كه نياري
  

 عهد و پيمان و وفاداري و دلبندي و ياري 
  

  )880(سعدي 

  شود: گيرد و در كل غزل تكرار مي رديف قرار مي» نيست«ي منفي مانند گاهي واژه ا

 ست درد عشق كه هيچش طبيب نيست دردي
  

  گر دردمند عشق بنالد غريب نيست 
  

  )594(سعدي 

  روز وصـــلم قرار ديدن نيست
  

  شب هجرانم آرميدن نيست 
  

  )602(سعدي 
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  گر صبر دل از تو هست و گر نيست
  

  ر نيستهم صبر كه چارة دگ 
  

  )596(سعدي

تـوان آن را يكـي از    شود و به همين دليـل مـي   ها به اين چند مورد محدود نمي مثال
هاي سبكي سعدي برشمرد. در آثار مونترالن نيز چنين مـواردي بـه وفـور ديـده      ويژگي

توان همه جا نوعي  در آثار مونترالن مي«كنيم:  شود كه در اينجا به يك مثال بسنده مي مي
كـردن   بينيم و رهـا  مي 1و رد ديد. ميل به نرفتن تا انتها مانند آنچه در آثار استاندال امتناع

  ).45(بالن » 2آنچه بايد بيان شود، همانند آثار شاتوبريان
سـرزمين  «اند به  دهشمونترالن خود معترف است كه آثار شاعران ايران او را رهنمون 

 گلسـتان اي اسـت بـه بـاب سـوم      شـاره ، كه ا»هاي موجود در باغ پنجم پريان و شگفتي
  ).12: 1944سعدي كه به عشق و جواني اختصاص دارد (مونترالن، 

شناسد (همان) و جواني خـود   مي» سرزمين سعدي و حافظ«مونترالن ايران را با نام 
توانسـتم حتـي يـك لحظـه از زنـدگي       نمي«كند:  را با مطالعة آثار اين شاعران سپري مي

  (همان).» هاي ايراني مديون نباشد كنم كه به نابغه شاعرانة خود را تصور
شده از ادبيات فارسي واضح و آشكار هستند و گـاهي نيـز در    گاه تأثيرات گرفته

اي كـه در آن، دن   هـا، صـحنه   صحنة گردهمايي شـواليه «اند، از جمله  لفافه بيان شده
گرفتـار   حـالي كـه هـر دو در بـرف      بـرد در  آلوارو دخترش را به سمت صومعه مـي 

 ]شـاهنامه در [انـد، انسـان را بـه يـاد بـرف و بـوران داسـتان عـروج كيخسـرو           شده
  ).146(صمصامي » اندازد مي

هـاي   به ارائة ويژگـي » آنچه به اساتيد ايران مديونم«با عنوان  بادبزن آهنينفصل اول 
كـه فهـم    كند و براي آن ايرانيان اختصاص دارد. مونترالن بارها به عرفان ايراني اشاره مي

كنـد. او بارهـا جمالتـي از     هايي از جامي و سعدي نقل مي موضوع را بهتر كند حكايت
گونـه بيـان    اش به ادبيات فارسي را اين گنجاند و عالقه هاي خود مي سعدي را در نوشته

فهم  ايرانيان قرون سيزدهم، چهاردهم و پانزدهم، عالوه بر زيبايي، حقايقي قابل«كند:  مي
  ).22: 1944(مونترالن، » كنند كه در عين حال حقايق اساسي هستند را بيان مي
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1. Stendhal  
2. Chateaubriand 
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شده هستند. فردوسي بارها خرد را  در ادبيات فارسي دانش و خرد از عناصر ستايش
كنـد. مـونترالن نيـز همـين راه را در پـيش       ستايش و بر اهميت آن در زندگي تأكيد مي

كند  راهنما عمل مي همچونگي ترين موهبت الهي است كه در زند خرد بزرگ«گيرد:  مي
  (همان).» و ياريگر تو در زندگي دنيوي و زندگي پس از مرگ است

تـر   گونه كـه پـيش   نام دارد كه ـ همان » هاي باغ پنجم ميوه«  بادبزن آهنينفصل سوم كتاب 
 ةسعدي. در ابتداي اين فصـل مـونترالن بـه شـيو     گلستاناي است به باب سوم  گفتيم ـ اشاره 
  پردازد كه كامالً يادآور توصيفات سعدي است: صيف زيبارويان ميسعدي به تو

  داشتم  هميشه خيره در چهرة زيبارويي گام بر مي
  ).36(همان 

 در من اين است كه صبرم ز نكورويان نيست
  

 زرق نفروشم و زهدي ننمايم كان نيست 
  

   )601(سعدي 

  چهرة زيبا دروازه خوشبختي است
  ).35: 1944(مونترالن، 

 ت باز آيد از آن در كه يكي چون تو درآيدبخ
  

 روي ميمون تو ديدن در دولت بگشايد 
  

  )692(سعدي 

ها بيش از ساير ملل نسبت  شده، يونانيان باستان و ايتاليايي ها، ايرانيان مسلمان عرب«
دهند. شرقيان هنـوز هـم از جمـال محمـد      اند و نشان مي به زيبارويان واكنش نشان داده

  ).37: 1944(مونترالن، » گويند سخن مي ]ص[
نيز كتابي است متأثر از ادبيـات فارسـي. فصـل اول ايـن      اي خوشبختي باز هم لحظه

نام دارد در زمان اقامت مونترالن در افريقا تصنيف » اشعار با الهامات افريقايي«كتاب كه 
يـن  هـاي ا  تواند عنوان فصل را توجيه كنـد. در اينجـا مشـابهت    شده است كه همين مي

  كنيم: كتاب را با آثار سعدي بررسي مي
  اگر در آتش دوزخ بيفتم، آتش دوزخ را خواهم سوزاند

  ).17: 1934(مونترالن، 



 مقاله
 هانري د مونترالن...    92  10/1 ادبيات تطبيقي

 

 بر آتش غم سعدي كدام دل كه نسوخت
  

 گر اين سخن برود در جهان نماند خام 
  

  )755(سعدي 
هـاي ايرانـي   هايي وجود دارد كـه خواننـده را بـه يـاد مينياتور     در كتاب مونترالن صحنه

  اندازد، از جمله: مي
هاي شير سردشده و  سوزد. بر روي قالي، پياله عودسوزي روي زمين كه در آن چوب صندل مي

آيند تا او را،  خواند و پرندگان آسمان مي شود. يك قناري آواز مي هاي چاي داغ ديده مي فنجان
  ).48: 1934كوبد، نظاره كنند (مونترالن،  كه بال بر قفس مي

  الة سعدي به چه داني خوش است؟ن
  

  بوي خوش آيد چو بسوزد عبير 
  

  )713(سعدي 
  فراموش نكنيد كه كسي كه براي من فرح بخش نيست، درد من است 

  ).58: 1934(مونترالن، 
  برو كه هر كه نه يار من است بار من است
  )570(سعدي 
شـعراي ايـران و    بينيم كه كـامالً يـادآور شـيوة    در قطعة زير توصيفي از معشوق مي

  خصوص سعدي در توصيف يار است:  به
هاي سرخ متولد شـد/ از عطـري    توان ديد/ او يك روز در ميان گل چهرة يار مرا تنها در باغ مي

زند كـه اگـر    زاده شد/ سرخي و سپيدي بر دهان او نقش بسته بود/ پوستش بر ابريشم طعنه مي
هايش بـه سـردي    اهايش مانند جويبارند/ ناخنآلود خواهد شد/ پ انگشتان او را لمس كند خون

اي كوچك است/ زبانش بـه   هايش نشسته/ سرش مانند سر پرنده ها/ عطر ياسمن بر شقيقه برگ
  ).64-63: 1934هاي بهشت (مونترالن،  رنگ شراب است و پوستش به ماليمت راه

يـا  گل است آن يا سمن يا ماه يا روي/ شب است آن يا شـبه  «غزل سعدي با مطلع 
  ) به اين قطعة مونترالن شباهت زيادي دارد. 921(سعدي » مشك يا بوي؟

  
  گيري نتيجه

آيد و بـه خصـوص از سـعدي     مونترالن از جمله شيفتگان ادبيات فارسي به حساب مي
، وامـدار  اي خوشبختي باز هم لحظهو  بادبزن آهنينو، اتأثير بسيار پذيرفته است. دو اثر 
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شباهت بسيار دارد. هـانري   گلستانخصوص اثر اول كه به  هشاعر بزرگ شيراز هستند، ب
، بـاب  تحقيـق دربـارة سـعدي   بـديل خـود،    شناس بزرگ فرانسوي، با اثر بي ماسه، ايران

كند كه در تمام عمر  اي آشنا مي گشايد و او را با گنجينه آشنايي مونترالن با سعدي را مي
زمـين   اره خود را مديون ادبيات مشرقبراي خلق آثار خود از آن بهره برد. مونترالن همو

داند و از بيان اين مسئله ابايي ندارد. او حتي در برخـي   خصوص ادبيات فارسي مي و به
تـوان از   هاي زندگي فردي هم پيرو عارفان و اديبـان ايـران بـود؛ از جملـه مـي      از جنبه

هـا   عدي، سـال اهميت سفر در زندگي او نام برد كه به تأسي از الگوي بلندآوازة خود، س
اندوزي پرداخت و بعدها تجربيـات خـود را در آثـارش مـنعكس      دور از وطن به تجربه

تواند زمينة  هاي آثار اين اديب فرانسوي با ديگر بزرگان ادبيات فارسي مي كرد. مشابهت
زمين در فرهنـگ و ادبيـات جهـان هـر چـه       هاي ديگر باشد تا جايگاه رفيع ايران تحقيق

  بهتر مشخص شود.  
شـود. از   هاي زيادي در ارائة برخي از موضوعات در آثار دو اديب ديده مـي  شباهت

هايش،  نظر سبكي نيز مونترالن سبك ساده و بدون تكلف سعدي را اتخاذ كرده و نوشته
در عين غناي ادبي، از سادگي و ايجاز برخوردار است. شاعر فرانسوي بـه ايـن بسـنده    

رو سعدي و همانند او مرد سـفر اسـت. او بـه شـيوة      نكرده و در زندگي خود نيز دنباله
دانـد و سـعي در دل كنـدن از تعلقـات      ارزش مـي  عرفاي ايراني دنيا و تعلقات آن را بي

  دنيوي دارد.
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  1: نظري به جايگاه هر يكادبيات و سينما

  7دانشگاه پاريس ، استاداسيكلود مور
  ، استاد ادبيات تطبيقي دانشگاه تهران2ترجمة ايلميرا دادور
  ، دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فرانسه، دانشگاه تهراننيكو قاسمي اصفهاني

  
  

 امـروزه  مـتهم بـود،   بـه آن  هـا ي كه مـدت اشناسانهتمام كمبودهاي هستي رغم بهسينما، 
و اسـت  يت خود را به عنوان يـك رشـته و حـوزة تحقيقـاتي بـه دسـت آورده       مشروع

  اند.را در نهادهاي دانشگاهي يافته دلعات سينمايي جايگاه خومطا
نيست كه در بيست سال اخير، تحقيقاتي كه به بررسـي روابـط    ببنابراين جاي تعج

 ةينـد فزا ظهـور . باشـد  افزايش چشـمگيري پيـدا كـرده    پردازد،ت و سينما مياميان ادبي
ي ويـژه،  ا وان رشـته مطالعات سـينمايي در آمـوزش عـالي، مشـروعيت يـافتنش بـه عنـ       

با تصوير شـكل گرفتـه اسـت، همگـي بـه طـور        اًارجاعات فرهنگي نسل جديد كه ذات
سنتي ادبيات شـده   ةحوز ي مشترك تطبيقي ميان هنر هفتم وهاطبيعي سبب ايجاد زمينه

ـ      مي هتوج است. در واقع، به عنوان تناقضي قابل ه توان گفت كـه هرچنـد سـينما بـراي ب
، بـا در نظـر   اقـدام كـرده اسـت    ي خاصش بسيار زودهاو ويژگيدست آوردن استقالل 

بـه   ،ي گونـاگون از ديگـر هنرهـا   ها، همواره به روشمهم اي هبه عنوان واسط گرفتن آن
  .بهره جسته است ،ويژه ادبيات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  مقاالت زير است: ه برگرفته از مجموعهاين مقال. 1

Tomiche, Anne et Zeiger, Karl. La recherche en littérature générale et comparée en France en 2007. 
Valenciennes: PUF, 2007. 

2. idadvar@ut.ac.ir (مترجم مسئول) 
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ادبيات تطبيقي نگاشته شده است، دگرگوني  ةنگاهي سريع به آثار نظري كه در حوز
 ةتنهـا اشـار   1تطبيقي چيسـت؟  ادبيات كتاب در و، 1983در  .كند ميله را تأييد ئاين مس

  : آمده است كوتاهي به سينما در زمينة اقتباس
رقابـت كـالم و نقاشـي     ها،دانروابط شعر و موسيقي، گوناگوني روابط ميان شعرا و موسيقي

تئاتر  ة(بحث هميشگي در مورد شباهت شعر به نقاشي)، هماهنگي معماري از چيدمان صحن
در نهايت مشكالت و  ي اقتباس سينمايي از آثار ادبيها گونه و ها، روشمكتوبته تا اثر گرف

   )93(. »داخته خواهد شدپري گوناگون كه بدان هاي فرهنگهايِ مثالبردارحاصل از گرته

، دو صـفحه را بـه   3ادبيات تطبيقي و عمـومي ، در كتاب 2نيل هانري پژود، 1994در 
عمدتاً با تكيه بـر نظريـات ژان مـاري     ،اختصاص داد كه در آنموضوع ادبيات و سينما 

در موضوع اقتباس، رمان سينمايي، سناريو،  تفكراصلي محورهاي گذراي ، به مرور 4ركل
نيـل هـانري پـژو    و د 5ير ، ژان بِسي1995ردازد. در پحضور سينما در متون ادبي و... مي

 دربـارة  هـا دآوري كردند كه يكـي از آن اي از حدود پانزده تحقيق تطبيقي را گر مجموعه
  بود.ت و سينما ايان ادبيم روابط

كه توسـط ژان  از زمان انتشار نخستين مقاله در مورد وضعيت جايگاه تحقيقات تطبيقي، 
روابط ميـان ادبيـات و سـينما     ة، نه تنها حجم تحقيقات در زمينماري كلر نگاشته شده است

با عنـوان   رژان ماري كل اي كه پروندهاست.  ي نيز يافتهنگوناگو اَشكال بلكه ،چند برابر شده
ي اخير پـا بـه   ها در سال گردآورده و )ثير ادبيات بر سينماأت (و متقابالً ادبيات رينما بتأثير س

ـ   ذهنيتي فضاي مجازي گذاشت،   ةاز اين دگرگوني را پيش روي ما قرار داد: عـالوه بـر مقال
- ي اين حوزه موضوعات گوناگوني را در بر مـي هاژوهش، پ6تحليلي بسيار عالي ژان كلدر

گوي ميان ادبيات و سينما در چارچوب اقتباس، تبديل فيلم يا سريال به رمـان،  و يرد: گفتگ
)، فيلمنامه 9و ساموئل بكت 8، آسيه جِبار7ثار كلود سيمونآثير سينما بر نوشتار داستاني (در أت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Qu’est-ce que la littérature comparée ? 
2. Daniel-Henri Pageaux 
3. La littérature générale et comparée 
4. Jean-Marie Clerc 
5. Jean Bessière 
6. Jean Cléder 
7. Calude Simon 
8. Assia Djebar 
9. Samuel Beckett 
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با هنر هفتم، راهبردهـاي خـاص    2ثار ژان پل سارترآ )، روابط ميان1ثار بنژامن فوندنآ(در 
 شوند، سينماي شاعرانه، بينندهناميده مي» مبارز«و يا » هدمتع«ت و سينماي مدرن كه اادبي
مونتاژ در رمان، گردش متن و تصـوير در آثـار پيتـر      ،3آثار مارگريت دوراس ةخوانندـ 

  .4گريناوِي
صة ظهور رسيده و  راه را براي منخير به اين گونه مطالعات، كه در طي بيست سال ا

و بـه   دهـد ها باز كرده است، دو نظام نگارشي را در قياس با يكديگر قرار مي گوناگوني
نظـر   5، فرانسيس وانوي1991. در سال پردازدي مربوط به بوطيقاي تطبيقي ميهاپرسش

كتابي  ،بيان كرد 6نامهي الگو، الگوهاي فيلمهافيلمنامه كتابخود را راجع به فيلمنامه در 
در مورد اين مـتن عجيـب، يعنـي فيلمنامـه، كـه      شناخته شد مرجع  يكه از آن زمان اثر

فيلمنامـه در خـود فـيلم و    « ،7پـازوليني  ةبـه گفتـ   ،چرا كههايي هم دارد،  شك كاستي بي
  ».كند ساختارش به سمت ساختاري ديگر تمايل پيدا مي«و  »شودتوسط آن خراب مي

 ةرا در مـورد حـوزة گسـترد    خـود  پـروژه تحقيقـاتي   ،به نوبة خود ،ركل ماريـ   ژان
به بسـط   8ادبيات و سينماو در اثري با نام   كندروابط ميان نويسندگان و سينما دنبال مي

ي هـا  شـماره همچنـين   پـردازد.  مـي در رابطه با بوطيقاي روايت  هاييپرسشو گسترش 
 پردازند مي ختلف روابط ميان اين دو حوزهي مهامجالتي كه به بررسي جنبه بسياري از

  است. به چاپ رسيده
 ـراجع به روابطي كه يك نويسنده  شود  ديده مييي هااندازي مشابه، تحليل در چشم

كـه   يزيآم متضاد يا مسالمت دارد و نيز به روابط اشآفرينش هنري ةينماگر با دو تجربس
  .)11و دوراس 10گريهبر ،9و(همانند كوكت شوددو دنيا برقرار مياين ميان 

بـر  اسـت  ي دكتري در اين زمينه، كـه شـاهدي   هاگسترش و تنوع موضوعات رساله
ي اخيـر، انكارناپـذير و نيـز    هامشروعيت سينما به عنوان يك موضوع تحقيقاتي در سال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Benjamin Fondane 
2. Jean-Paul Sartre 
3. Marguerite Duras 
4. Peter Greenaway 
5. Francis Vanoye 
6. Scénarios modèles, modèles de scénarios 
7. Pasolini 
8. Littérature et cinéma 
9. Jean Cocteau 
10. Alain Robbe Grillet 
11. Marguerite Duras 
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هـاي تطبيقـي از زوايـاي     . اين تحقيقات در بيشتر موارد به طرح پرسشاست گرتشويق
ي سـينمايي آن؛ تحليـل   هـا ) و دگرگـوني 1كـارمن ادبي ( ة: يك اسطوردپردازن ميجديد 
كـه  » پيوسـتگي هنـري  «و ابزار تكنيكي سينماتوگراف،  2يرضمني ميان اثر باتايغروابط 

در ادبيـات و سـينماي   » تعهد نقادانـه « سازد،را به هم مرتبط مي 4و لئو كارا 3آرتور رمبو
يـك اثـر ادبـي از طريـق     » ي متنـي هـا نـوع ت«ي سـينماگران،  هامعاصر فرانسوي، نوشته

ي ا ، فرارسـانه  6، آرتـو و برشـت   5نزد پيرانـدللو » جذابيت سينما«ي فيلمي، هابازنويسي
كه  ها، بودن آثار پيترگريناوِي؛ يا حتي موضوع سينما و تدريس زبان فرانسه در دبيرستان

شـي و تربيتـي) قـرار    هاي گوناگون (مانند سينما، ادبيات، علوم آموز در تضارب با زمينه
بـه   پـردازد؛  دارد و به بررسي ساختار تاريخي اين پديده و الزامات ايدئولوژيكي آن مـي 

هـاي   در كتـاب  هـا  منابعي ماننـد فـيلم  در اين حوزه، تحليل و بررسي استفاده از  ،عالوه
 هـاي  كتابنگارندگان نگرش يت ايدئولوژيكي حاكم و وضع گرادبيات به وضوح روشن

  .آموزان استزتاب آن در تربيت فكري دانشدرسي و با
ست كه به تأمل در مورد بخش ا هدف اين گونه از نفوذ سينما در تحقيقات ادبي آن

چرا كه  .بپردازد ،در تمامي ژانرها حاضر الزامات ، يعنيو كمتر مورد توجه شده فراموش
ـ   نيو همچنـ  لميفـ  ويـژه اثـر، بـه    كيخلق  ندايفر الزامات نيا  ريتحـت تـأث  ، يِآثـار ادب

افـق انتظـار    د،يـ بازار بـه عنـوان هـدف تول    نيقوان قراردادننظر  مد چون هايي شاخصه
  .گيرد قرار ميخاص  هاي هقعال اي التيچاپ، تما نينقد،  قوان ةجامعه، سلط

  
  نادرست؟ است اقتباس هدفيآيا 

ز پيش، امروزه شاهد هستيم كه حوزة تحقيقات بسيار گسترده شده و دانشجويان، بيش ا
كارشناسي ارشد تمايل به موضوعاتي دارند كه در ارتبـاط بـا هـر     ةاز زمان ورود به دور

دو رشته، يعني ادبيات و سينما، باشد. اين امر بدين معناسـت كـه هرچنـد موضـوعات     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .است رفتهيآن صورت پذ ياز رو زين يينمايكه به صورت اپرا هم اجرا شده و اقتباس س مهياز پروسپه مر ياثر. 1

2. Bataille 
3. Arthur Rimbaud 
4. Leos Carax 
5. Luigi Pirandello 
6. Brecht 
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برانگيز اقتباس  شده است، پرسش قديمي و چالش تري غنيهتوج قابل شكلتحقيقاتي به 
 ةلئمسـ  ،آن در كنـار و  اسـت  پررنـگ و موردتوجـه   نـان چهم سينمايي از يك متن ادبي

كـردن فضـاي سـينمايي اسـت.      در صـدد پـر   پيوستهكاربست عملي نيز وجود دارد كه 
ـ  هـا هستند و بـدون شـك، تـالش    شماري سينمايي همواره بيهااقتباس  رايي زيـادي ب
ي از مـوارد،  ست كه در بسيارا مهم آن ةگيرد. نكت پردازي در اين زمينه صورت مي نظريه

كه بدان بسـيار  آيد  به شمار مينزد متخصصان سينما، اقتباس سينمايي موضوعي  به ويژه
بـراي توجيـه و    تـوان چه داليلي ميحال پرداخته شده و داراي نوآوري خاصي نيست. 

  در نظر گرفت؟ شرايطتحليل اين 
 هـا  نامه اني از فيلميپا ت از ابتدا در خدمت سينما بوده و منابع بيادر حوزة توليد، ادبي

جـوي شايسـتگي هنـري،    و به عالوه ادبيـات در جسـت   .قرار داده است آن را در اختيار
اگـر  اثر هنري همواره در كنار سينما بوده اسـت.  اهميت و جديت و نيز كيفيت و اعتبار 

اقتبـاس را   آن سينما و اسـتقاللِ  فرد بودنِ منحصربه يم بدانيم كه چرا طرفدارانِتوانست مي
 ، در نظرمان كـامالً دانند مي ي سينما از ادبياترنشانة فرمانبرداشمارند و آن را  ردود ميم

و  كند و تغذيه مي گيرد ميت سينما از آثار ادبي جاودانه الهام لبود كه به چه ع ميمنطقي 
قائـل نيسـت. مـن بـر هجونامـة       يدر عين حال براي اين آثار ارزش و اهميت در خور

) كـه بـه   1954» (خاص در سينماي فرانسـه  هاي گرايش«با نام  1فومعروف فرانسوا ترو
پرداختـه بـود،    1950و  1940ي هـا دهـه  پررونق وانگارانه  ي سادههامخالفت با اقتباس

بر  ،خود ةكه توسط موج نو ايجاد شده بود، به نوب ،»سياست نويسندگان. «كنمتأكيد نمي
 شان نويسنده بـودن اسـت بايـد خـود    عنو ةاي كه شايست»نويسنده«تأكيد داشت كه آن 

و بايد بر تمامي ديگـر مراحـل توليـد كـارش تسـلط      ، ابه عالوه .نويسندة فيلمنامه باشد
له مـانع نشـد كـه بسـياري از طرفـداران ايـن نظريـه        ئدر نهايت اين مساما داشته باشد. 

ط ، شـراي 1950يي سينمايي را به شيوة خودشان انجام دهند چـرا كـه در دهـة    هااقتباس
. ايـن  يري بودگ جديدي در ارتباط با چگونگي بينامتنيت اقتباس به تدريج در حال شكل

 .، به طور نمادين نمايش داد3دهكده كشيش خاطرات يكدر فيلم  2روبر برسون روند را

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. François Truffaut 
2. Robert Bresson 
3. Journal d’un curé de campagne 
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سـتايش از يـك خالقيـت     ي قابـل انمونـه را آن كـرد و  نقـد   اين فـيلم را  1نآندره باز
ي سينمايي، كه به نوعي بازآفريني نيز ها ير ِانجام اقتباسمس اكنون،همشمرد. سينمايي 

از آنِ خود «آميز و وفاداري به متن جاي خود را به  هستند، هموار است و رفتار احترام
توسـط سـينماگر داده اسـت. امـروزه سـينما از عقـدة حقـارت        بـه  اثر ادبي  »ساختنِ

بـه   يو ديگـر نيـاز  اسـت  يي يافتـه  يِ مستقيم از آثار ادبي رهابردار جامانده از گرته به
 ودت مواجه شابا نگاهي عادالنه با ادبي تواندمي ،اثبات مشروعيت خود ندارد. بنابراين

بـه  تـوان   مـي  3»نگـارش سـينمايي  «يد، از طريق گومي 2يِس وارداياَن كه گونههمان ،و
دبي، سعي با انكار هر گونه كاركرد ا ،. اينك سينماپرداخت تاخوبي به بازنويسي ادبي

دارد با بهره جستن از طراحـي خـاصِ صـحنه و تعهـد در نگـارش جايگـاه خـود را        
  .مستحكم كند

، شـانتال  7اُليويراد ، مانوئل 6، رائول روييز5، پياال4يي مانند آثار گُدارها بنابراين اقتباس
ندارنـد. در واقـع،    بـود  مخـالفش  تروفـو  چه ارتباط زيادي با آن 9ژاك ريوت و 8آكرمان

از ادبيات فاصله بگيرد و ايـن   مناسب مندي نما سعي دارد  با كار كردن بر روي زمانسي
اي از واقعيت يا  يت تجربهفور كند،كه ارتباط خود را با روايت قطع  افتد زماني اتفاق مي

كـه در   ،ي از جهان قرار دهـد ا يا يك كل را در مركز تجربه نداحساس را وارد داستان ك
و رها از هر مانعي شود كه او را بگيرد و به نوعي از ادبيات كمك  اندتو اين زمان نيز مي

  .كند مييات ادب داربيش از اندازه و به طور افراطي وام
تصويرسازي يـا تـالش بـراي     ةبا اين وجود، امروزه همچون گذشته اقتباس سينمايي به شيو

سـعي در  » 10قـديمي  يها فيلم« ةيك متن ادبي وجود دارد؛ افزون بر آن، به شيو بازسازي تقليديِ
شـود، روشـي كـه اهميـت فرهنگـي، ايـدئولوژيكي و       مينيز بازسازي تاريخي يك داستان ادبي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. André Bazin 
2. Agnès Varda 
3. Cinécrire 
4. Godard 
5. Pialat 
6. Raul Ruiz 
7. Manoel de Oliveira 
8. Chantal Akerman 
9. Jacques Rivette 
10. Le film patrimonial .فيلمي كه بيشتر از ده سال از تاريخ توليد آن گذشته باشد 
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روش متفـاوتي   2اُ مـاركيز يـا   1پِرسووال گالووآييي ها است. اما فيلم ناپذيرانكار اش شناسانه مردم
  ند.ا براي اقتباس از متن ادبي درپيش گرفته

خود  ت است كه به شيوة از آنِاميان سينما و ادبي يجديد در اينجا صحبت از رابطة
 بـه دور مراتبي با متن مبدأ و نيز  ، رها از پيوندهاي سلسلهمستقل يساختن و بازخلق اثر
ي با ساز ، كاركرد افشاسازي و عاميانهمورد كند. در اينآن، عمل مي هاز پيمان وفاداري ب
مـورد   زيـر اتهـام بـود،    هـا سالاقتباس  كه ، و اينآميز نسبت به سينمارويكردي تبعيض

يِ هـا داوري از پـيش  پردازي بـراي آن  هلة اقتباس و نظريئبحث نيست. تفكر در مورد مس
ـ ب هامراتب يوغ سلسلهزير وپاگير رهايي يافته و از  دست ه يرون آمده است. اقتباسي كه ب

ر دارد. بـدين  )مدرن قـرا ايرد در حوزه گسـتردة بازنويسـي (پسـ   گين صورت انجام ميا
وس، كـه اثـر را   ئبه ويژه نظرية ياشود،  ميي دريافت ها حوزة نظريه وارد، اقتباس روش

كـه تنهـا از طريـق     پويا، ي، يا مانند ساختارگيرد در نظر مي »همگرايي متن و دريافتش«
ي متن مبـدأ  ها بازنويسي سكوتـ   اقتباس .دريافت است ي تاريخي متوالي قابلها عينيت

ـ  معـاني پنهـان يـا رد    بخشـد، برخي از امكانات آن را تحقق مـي  ،كند ميرا بررسي  اي پ
ي ديگر اي آن را به گونههاآورد، برخي از قسمت ميهاي ضمني را از متن بيرون  داللت

اگر اثـري هنـوز   «د: رسانرا به اثبات مي 3متنو بدين شكل پويايي پيش سازدپررنگ مي
د، به اين علت است كه ساختار آن باز اسـت و بـا   هايي براي گفتن به آيندگان دار حرف

  4 ».دهد يارائه م ،را، به عنوان پاسخي ضمني اش شده حضوري پيوسته، معناي ادراك
زدايي از آن، بـا زدودن هـر گونـه ثبـات و      فيلم، با عدم وابستگي به اثر ادبي، تقدس

گ سازد. در عين خود را پررن» حضور«و با خلق مجدد آن سعي دارد از آن معناي ذاتي 
فـرد و مسـتقل    نـوآوري منحصـربه   و آن نظر دارد مددر حال، فيلم هدف ديگري را هم 

  .لوح نوشتهـ  است: فيلم
از سـوي سـينماگر بـود   » چالشـي «شـاهد   توان از آن خود ساختن، مي در اين روند، 

 يتالش برا ينچنچالشي كه تالش براي مخفي ساختن اثر، نوشته و نويسنده دارد و هم
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1. Perceval le Gallois  الهام گرفته شده است. داستان گراآلفيلمي كه از اثر تروي با نام  
2. Marquiz d’O 
3. Hypotexte 
4. H-R. Yauss. Pour une esthétique de la réception. Paris: Gallimard, 1978. 
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غرقه ساختن آزادي قدرتمند كلمات در خلق تصاويري كه رهـايي از آن ديگـر ممكـن    
  .نيست

و » تعارضِ قـدرت فرهنگـي  «چالش ميان سينماگر و نويسنده حاكي از حضور يك 
 ،اسـت » اما مصر، براي نابودسازي ادبيات از سوي سـينما  ،ناخودآگاه يك اقدام احتماالً«

  شود. ي هر چه بيشتر سينما مياقدامي كه از ديگرسو سبب وابستگ
هدف نامطلوبي باشد. اقتباس، به عنوان روشِ خاصـي   توانددر مجموع، اقتباس نمي

و نه بد: كـاري اسـت كـه سـينماگر آن را     است ي، به خودي خود، نه خوب سازاز فيلم
 تحلـيلش اقتباس چيزي است كه پژوهشگر  نيزي قات. به عنوان هدف تحقيدهدانجام مي

در حـوزة انتقـال    يهـدف تحليـل مناسـب    توانـد ين نوع اقتباس نيز ميمعناتربي. كنديم
و نيز ايدئولوژيك باشد. با اين وجود، همواره خطري در زمينـة   شناختيفرهنگي، جامعه

ي تطبيقـي خـاص   هـا  تحقيق در مـورد اقتبـاس وجـود دارد: خطـر ابتـر مانـدن تحليـل       
در زمينـة   خـواه ها،  تتفاو و هازة مشابهتدر حو خواهشده در رمان و فيلم،  كارگرفته به

را  تشاهمي خيلي زود رد وكه هدفي ديگر جز خود ندا ،يشناختبررسي يك انتقال نشانه
 انـداز چرا كه اين چشـم  ارزش آزمودن داردخطر  يناز دست خواهد داد. با اين حال، ا

  .يقي معرف شيوة جذاب و واضحِ ارتباط ميان ادبيات و سينماستتطب
دو گـرايش عمـده را در    ر نظـر داشـتن ايـن ارتبـاط، تحقيـقِ تطبيقـي ضـرورتاً       با د
ــي ــي،     گ برم ــاالت فرهنگ ــافرهنگي، انتق ــات بين ــز ارتباط ــي و ني ــاي تطبيق ــرد: بوطيق ي

  ت و...تصويرشناسي، درياف
بـه   ـ  در هر صورت، رويكرد اتخاذشده و نيز ماهيـت روابـط ميـان ايـن دو حـوزه     

 احترام يا حتي تغيير مسـيرِ ، تعارض و تضاد يا تأثير متقابلمبتني بر  :ي كه باشدا هرگونه
از منظر بوطيقـايي   است، تركيبي فرهنگ معاصر» بافت«مسائلي كه القا كرده و مرتبط با 

  اي دارد. ويژه تاهميـ در همة موارد  شناسانهفلسفي يا مردم ،ايدئولوژيكي ،و فرهنگي
  

   حوزة آموزشي
حضـور ايـن نـوع از تحقيقـات در      چراييِباقي است پرسشي كه همواره به قوت خود 

از عوامـل مختلفـي اسـت.     اشـي كه پيچيـدگي آن ن است حوزة آموزشيِ ادبيات تطبيقي 
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ي ها هاي تحقيقاتي و رشته بدان اشاره كرد مرتبط با تنوع جايگاه تواناولين عاملي كه مي
آن گسـترش پيـدا    يي كه درهاتحول تحقيقات و ماهيت جايگاه زيرا مربوط به آن است

  .ي تحصيلي استهابه طور تنگاتنگي در رابطه با تاريخ آموزشي رشته كند، مي
ـ : اسـت  هشدي مختلف تحليل هاروابط ميان ادبيات و سينما در بطن رشته شـك،   يب

. هسـتند  هـا  ين رشـته ا جملة از ها ت تطبيقي و نيز مطالعات سينمايي، ادبيات و زباناادبي
تعداد بسياري از » ادبي«يشينة پ هااين امر وجود دارد كه يكي از آنيل گوناگوني براي دال

ي ادبيـات  سـو  بـه  را هاسينماست كه مطالعات و تحصيالتشان آن و پژوهشگراناستادان 
وجـود   ـ  نيسـت  نخسـت كه بيگانه با عنصـر  ـ   كنندة ديگر سوق داده است. عامل تعيين

ي مرسوم ها بيري يا استادي در رشتهكنكورها مانند كنكور داز آزمون سينمايي در برخي 
سـال، بـر    25اسـت، در طـول   پيشگام است. رشتة مطالعات اسپانيايي، كه در اين زمينه 

ي هـا  رشـته  خيلـي زود  و كـرد  كيد مـي أيزي كنكور تر حضور الزامي يك فيلم در برنامه
ي . كنكورهـا نيـز از آن پيـروي كردنـد   ديگري چون مطالعات زبان ايتاليايي يا انگليسي 

ي ادبيات كالسيك و مدرن، هر سال جايگاهي را بـه  هادر رشته [فرانسه] استادي داخلي
يا » درس«را به يك خود جاي  تواندكه در واقع مي دهند يك فيلم اختصاص مي ةمطالع

   .بدهد »شناسي فيلم ةمطالع«
 متوسـطه  مقطـع  در هـا از مدرسـان زبـان فرانسـه، تـاريخ يـا زبـان       ،به همين روش

ـ      شوديم تدرخواس ه كه از فيلم به منظور تسهيل در دسترسي بـه ميـراث ادبـي، چـه ب
ي يـا فرهنگـي و چـه بـه     شناخت ي تاريخي، زبانهاعيني و جذاب ساختن پرسش منظور

يك متن ادبي يا  ةيز مطالعن هاعنوان مورد مطالعاتي مستقل، استفاده كنند. در برخي سال
گنجانـده  سال آخر دبيرستان در رشـته ادبـي    ةامبرندر شده از آن  اقتباس سينمايي انجام

  .)4از كافكا/ ولز 3محاكمه؛ يا 2از موپاسان/رنوآر 1بخشي از روستا(به طور مثال:  شود مي
ي هـا  از رشـته  تـوجهي  قابلتعداد  بيندر  ، آن همسينمايي در اهدافپراكندگي  گونه اين
  د.تطبيقي را به وجود آوري اندازها گرايش به مقايسه و چشم تواند ادبي، مي غالباً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Une partie de campagne 
2. Maupassant / Renoir 
3. Le procès 
4. Kafka/ Welles 
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بـه آن اشـاره شـد، سـبب      به عالوه، پيوندهاي بسيار ميان سينما و ادبيات، كـه قـبالً  
ي هـا  از لحـاظ منطقـي، رويـه    ،ذيرند و در نتيجهبپثير أاز هم ت كه هر دو متقابالً شود مي

  آورند.ي مرتبط با خود به وجود ها تطبيقي را در تمامي رشته
آموزش و پژوهش،  ةجديد شناختي و تحقيقاتي در زمين فيك هد ادغام تدريجيِ
ي نيـز شـده اسـت، بـه درهـم شكسـتن       شناسمعرفت ةتر شدن حوز كه سبب گسترده

ست كـه فاصـلة   ا له آنئاين مس ةها كمك شاياني كرده است. نتيج مرزهاي ميان رشته
 دتعـدا  امـروزه . شـود مـي  تـر ي آموزشـي عميـق  هايبندميان واقعيت پژوهش و دسته

، به داليلي كـه  يي دكترهاارشد و رسالهدورة كارشناسي ي هانامه يري از پايانچشمگ
ادبيـات  «يد جد رشتة. پردازد ميبدان اشاره شد، به روابط ميان ادبيات و سينما  تر پيش

) ايجاد شـده اسـت،   7يس پار دانشگاه جمله از( هادانشگاهاز كه در برخي  ،»و هنرها
 CNU يهـا  و هيچ ارتبـاطي نيـز بـا رشـته     دهد مت سوق ميدانشجويان را به اين س

1 
و سـينما   2ي را كه در مورد باتـاي ارساله مثال، طور به. ندارد) ها مجمع ملي دانشگاه(

 هجـدهم د؟ در گـروه  كـر ارزيـابي   تـوان ي مـي درس گروه كدام درنوشته شده است، 
ي ات فرانسه)؟ رسـاله (ادبيات تطبيقي)؟ يا نهم (زبان و ادبيا دهم(هنرهاي نمايشي)؟ 

م دهجايگاهي در گروه  توانداست، مي پرداختهتعهد نقادانه در ادبيات و سينما  بهكه 
،  3مونتـاژ در آثـار بكـت    ةلئتطبيقي، به مس با رويكرد الزاماً ،ي كها داشته باشد؟ رساله

ادبيـات  [ ما ةپذيرش در رشتبختي براي آيا  پردازد، مي 6ن وِلزو اُرس 5فورِه ، د4بالنشو
 ،كارهاي تحقيقاتي را ـ ستهمند  هيا عالق ـ  تواند دارد؟ آيا ادبيات تطبيقي مي ]تطبيقي

يشـان تطبيقـي   ها فرهنـگ  و هـا ي مطالعاتي يا ابزار تطبيقي دارنـد و زبـان  ها كه هدف
تحقيقـات ضـرورت   از برخي  نيست، تحت پوشش خود درآورد؟ ويژگي چندوجهيِ

له در ئايـن مسـ   و سـازد  يمـ  تر ي برجستهآموزش حوزة در را ها بعضي رشته بازتعريف
ــ ــة اول باي ــت د مرحل ــورد رش ــق در م ــور دقي ــه ط ــي، حواشــي آن،   ةب ــات تطبيق ادبي

  مطرح شود.يش و نيز مرزهايش ها نيازمندي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. CNU : Conseil National des Universités 
2. Georges Bataille 
3. Beckett 
4. Blanchot 
5. Des Forêt 
6. Orson Welles 
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تحقيقاتي كه شامل روابط ميان ادبيات و سينماست مشـكل   ةوابستگي آموزشي حوز
ادبيـات و سـينما باشـد، نيازمنـد      ةكـه در حـوز  ي ا. نگارش رسـاله كندبزرگي ايجاد مي
به دسـت  ين دو حوزه ا در هاييگذراندن دوره ةاي است كه يا به واسط تخصص دوگانه

انجام داده اسـت. تحقيـق تطبيقـي     هامطالعاتي كه خود فرد در اين زمينها يا بآمده است 
ـ     شـناختي و   ة زبـان ادبي، به نوبة خود، از ديدگاه سنتي، حـداقل نيازمنـد توانـايي دوگان

ذكـر شـد بـه دسـت آمـده اسـت. در        ي كه قبالًافرهنگي است كه آن نيز به همان شيوه
ينة ادبيات تطبيقي اسـت و در آن بـه   زم در اشكه رسالهدكتري،  دورةنتيجه، دانشجوي 

كـه   تسلط داشته باشد، چند حوزهبه  دباي پردازد،بررسي روابط ميان سينما و ادبيات مي
 ،. در بسياري از موارداست ممارست ها سال فراوان و نيازمند تجربة موارداز در بسياري 

 اًمنحصـر را تحقيقاتشـان   كنند،ادبيات/سينما مطالعه مي ةدانشجوياني كه در حوزة دوگان
ادبيـات تطبيقـي    ةكـه رشـت   نآمگـر   كننـد،  متمركـز مـي  فرانسـوي   تحقيقـاتيِ  پيكـرة بر 

ي چون ادبيـات و  اي متفاوت و بينارشتههاينهزم در تنها انكه پژوهش آنرا ي گران تطبيق
ي هـا  حـوزه  صـرفاً سينما، ادبيـات و نقاشـي، ادبيـات و معمـاري و... اسـت نپـذيرد و       

يم اين پرسش را مطرح كنيم كه چه توانزبانشناختي و فرهنگي را قبول كند. در اينجا مي
بـه مطالعـه در مـورد    تطبيقي با فـردي كـه    گر ميان يك تحليلوجود دارد وجه تمايزي 

منـد   هو از نزديك به سينما، نقاشـي يـا معمـاري عالقـ     پردازد فرهنگ و زبان فرانسه مي
   است؟

ي ا اي و بينارشـته چندرشـته مطالعات ي گذشته هابايد در نظر داشت كه در طي سال
تحـوالتي در جوامـع و    ،آموزش و پژوهش ارزش بسياري يافته و به دنبال آنة در حوز
. اسـت  رخ داده ،مـا  ةي تطبيقي، جـداي از رشـت  ها ي ما با هدف گسترش شيوههافرهنگ

خـاص  » ويژگـي «اشتباه نيسـت، آيـا يـك     رويرو شدن با رقابتي كه به هيچ  هي روببرا
شاهد آن هسـتيم كـه برخـي مطالعـات     ما تطبيقي در زمينه ادبيات و سينما وجود دارد؟ 

، در مقابـل  امـا  قطبـي هسـتند،   بيقـي تـك  از كارهاي تطبرآمده شده در اين زمينه  شناخته
 ،1يرند. تحقيق اخيرِ ژاك اومونگي ديگر سرچشمه ميهارشتهها از حوزهديگر از  برخي

انـداز   چند چشمي بر اين امر است، هرا كه به طراحي صحنه اختصاص يافته، شاهد تازه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Jacques Aumont, Le Cinéma et la mise en scène, Paris, Armand Colin, « Cinéma », 2006. 



 مقاله
 ادبيات و سينما: نظري به...    106  10/1 ادبيات تطبيقي

 

سـت كـه   ا آندرسينمايي است. رسالت كارهاي تطبيقي ادبي  موردنظر اين تحقيق كامالً
. اين امـر  دارد يابد و در آن انعكاس مي استيات ادب با ارتباط در چهبه آن ايتوجه ويژه

معاصـر،   فرهنگيِ كه با در نظر داشتن ناهمگونيِشود مي هايي در ادامه سبب ايجاد تقابل
. شايد بتوان گفـت كـه تفـاوت موجـود در     سازد يي پژوهشي بديعي را فراهم مهازمينه

ي ادبيات تطبيقـي هسـتند) و   آموزش حوزة از برآمدهتطبيقي (كه  اًمنحصر اتميان تحقيق
اي است  شيوه »ديد ةزاوي«چرا كه  گردد يم باز هاديد آن ةديگر تحقيقات، به نگاه و زاوي

ات قـرار گرفتـه، در آن ادغـام    آن مورد استقبال ادبي ة، يعني سينما، به وسيل»ديگري«كه 
 است. معرفي شده باالخرهتغيير ماهيت و تغيير شكل داده و  ،مقابل آن قرار گرفتهشده، 

يرد و تا حد گ در واقع، به طور خالصه روشي است كه ادبيات در مورد سينما به كار مي
ي هـا  ، كه امروزه بيش از پيش بـراي فهـم زمينـه   است ادبي گرزيادي مورد توجه تطبيق

  كند. تالش ميادبيات  ةدهند مختلف تشكيل



 

 
 

  

  

  

نقاشي قرن نوزدهم  اني تطبيقي تأثير ادبيات بربازخو
 و گذار از گفتمان مسلط مريكاا

 يسي دانشگاه تهراناستاديار زبان و ادبيات انگل ،1زهره رامين

  ، دانشجوي دكتري زبان و ادبيات انگليسي، دانشگاه تهراننيا	فضه خاتمي

  نتهرا ، دانشجوي دكتري زبان و ادبيات انگليسي، دانشگاهپريسا پوينده
  
  

 چكيده
از تعامل آنها با بافت تاريخي و اجتمـاعي   ،گيرند شكل نمي ادبيات و نقاشي در خألاز آنجا كه 

هـاي عصـر خـود     ثيراتي از گفتمـان أتاريخي مربوط به خود چه تـ  ةتوان دريافت كه در بره مي
غييـر سـبك   كـه ت  ددهـ  نشان مـي  اند. اين پژوهش ثيري بر آنها گذاشتهأگرفته و در مقابل، چه ت

ثيرپذيري از ادبيات چه ارتباطي بـا گفتمـان مسـلط آن زمـان     أمريكا در قرن نوزدهم با تانقاشي 
يا بـا   ؟رود تقويت آن پيش مي جهتآيا همگام با گفتمان وايدئولوژي مسلط و در : داشته است

 ؟كشـد  آن را بـه چـالش مـي   انـد   بودهموضوعاتي كه همواره در گفتمان مسلط در حاشيه  طرح
ي هـا  فرهنـگ  خـرده  كـنش  بـه بررسـي   ماتريالسم فرهنگيژوهش حاضر با استفاده از رويكرد پ

رمانتيسـم اروپـايي و مفهـوم تعـالي     در حالي كه  .پردازد ايدئولوژي مسلط ميمتناقض در برابر 
رود،  پـيش مـي   محـور  عتي و پيشرفتناروپاي ص مقرن نوزدههمگام با عنصر مسلط توسعه در 

در نظـر گرفتـه     طلـب  ايي به عنوان ايدئولوژي مخالف با اين فرهنگ توسـعه مريكاي يگرا تعالي
در  .مريكا تاثير گذاشتاها به چه صورت بر سبك نقاشي  مخالفت داده شودنشان  شده است تا

بلكه در  ،د كه نه تنها در تكنيكسيظهور ر ةمنظره به منص متفاوت نقاشيِ سبكنتيجة اين تأثير، 
   هاي رايج اروپايي متمايز بود. سبك انتخاب سوژه نيز از

  
  : نقاشي، ادبيات، ماترياليسم فرهنگي، سبك اروپايي، سبك امريكاييها كليدواژه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. zramin@ut.ac.ir (نويسندة مسئول)    
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  مقدمه
توان كنش فعال ادبيات و هنر  هايي است كه مي ظهور رمانتيسم در ادبيات يكي از بزنگاه

بـه   م،و هجـده  من هفدهواجتماعي و در بستر تاريخي آن بررسي كرد. قر ةرا در عرص
هاي زنـدگي   رويكرد عقالني را در تمامي جنبه ،تغيير جايگاه علم و پيشرفت آن ةواسط

دهد؛ يعني انسان، طبيعت و جامعه بر اساس برداشت عقالني تفسير و  بشري ترجيح مي
شـود   مراتبي پايبند مـي  جامعه به نظامي سلسله ،گرايي اين عقل ةشوند. در نتيج تبيين مي

گيـرد. از   خاص خـود قـرار مـي    ةاي بر اساس عقل حسابگر در طبق و طبقهكه هر گروه 
توان به پيشرفت صنعتي جامعـه   اجتماعي مي ةگرايي در عرص اين عقل هاي ديگر ويژگي

كـه از آن بـه    ،دار و كارگر اشاره كرد. در ادبيات اين دوره نيز سرمايه ةگيري طبق و شكل
  مشهود است.  گرايي كامالً ن عقلاي ،شود م ياد ميسسييعنوان مكتب نوكالس
كيــد بــر رعايــت اعتــدال و أهــاي اصــلي ادبيــات در ايــن دوران ت يكــي از ويژگــي

هـاي زنـدگي    جنبـه  ةكيد بر نظم در فرم شعر در همـ أمراتب در انتقال مفاهيم با ت سلسله
گرايـي اسـتوار اسـت. رمانتيسـم در      حتي نظام شعري نيز بر مبناي عقـل  ،است. در واقع

گرايـي را بـه چـالش     ايـن عقـل   ،هاي فرهنگي و اجتمـاعي  در كنار ساير جريان ،ادبيات
ي اكيد بر احساسات، عواطف انساني و همچنين تغييـر در فـرم و محتـو   أبا ت و كشد مي

پردازد. اين كنش فعال آثار ادبي در اين مرحله  گرايي مي شعر به مخالفت با گفتمان عقل
مريكايي در كنش خـود بـا گفتمـان    اد كه سبك رو شود و تا جايي پيش مي متوقف نمي

نيز از  ،به ويژه نقاشي ،كند. آثار هنري اي متمايز از سبك اروپايي عمل مي مسلط به شيوه
از  شـاهد تحـول در سـبك    ،اي كـه در فضـاي نقاشـي    گونـه  به ،پذيرند اين كنش اثر مي

رو به ايـن پرسـش   مريكايي هستيم. در پژوهش پيش ا 1گرايي رمانتسيم اروپايي به تعالي
طبيعـت   قرن نوزدهم چگونـه بـا بازتـاب متفـاوت     مريكاييِاشود كه نقاشي  پرداخته مي

كند. در  آورد كه آن را از گفتمان مسلط اروپاييِ صنعتي متمايز مي سبكي را به وجود مي
شـود كـه خلـق     مـي تحوالت ادبي نشـان داده   ةزمين اين پرسش با توجه به پيش بررسيِ

هـاي   سبب خروج از گفتمان مسلط و تولد مفاهيم نوظهور و تغيير سـبك مفاهيم جديد 
گرايي بـه ماترياليسـم    نقاشي شده است. بدين منظور ابتدا بحثي در باب تحول از تاريخ
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1. transcendentalism 
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گرايي و در نهايت اين تحـول   شود. سپس تحول از رمانتيسم به تعالي در ادبيات ارائه مي
  .گيرد يدر آثار قرن نوزدهم مورد واكاوي قرار م

  
 گرايي  	و گذار از تاريخ فرهنگي ماترياليسم
ن ادبيـات و تـاريخ   ميـا ن ادبي به ارتباط امنتقد ،1980 دهة و اوايل 1970 ةدر اواخر ده

ن قبلـي نسـبت   ادر حالي كه ديدگاه بسياري از منتقد؛ عالقه و توجه بيشتري نشان دادند
جهاني و حقايق تاريخي برخوردار  به متون ادبي بر اين فرض بود كه اين متون از اعتبار

گرايي و ماترياليسم فرهنگي بـه   در نتيجة اين تغيير رويكرد، دو نظرية مهم تاريخ .هستند
شـمول بـودن تـأثير آثـار هنـري       وجود آمد. هرچند هر دو اين نظريات با بحـث جهـان  

در ادامه هايي دارند كه  مخالف هستند، در نوع رويكردشان به متن و اثر در تاريخ تفاوت
  شود. به آن اشاره مي

گرايـان نـوين متـون ادبـي را      كند كه تـاريخ  به اين نكته اشاره مي) 44( 1ويسرهارولد 
دانند. آنها ارتباط مـتن   محصوالت مادي برآمده از شرايط تاريخي خاص در زمان خود مي

و بيننـد   مـي  ،كه در تفسير ادبي تاثيرگـذار هسـتند   ،ثر از مناسبات سياسيأآن را مت ةو زمين
بـودن   ناپـذير  بـه تفكيـك   )169( 2وولفريزجوليان گيرند.  متون را ابزار سياست در نظر مي

شـمرد. از   برمـي  ي نوينيگرا تاريخ ةلفؤترين م كند و آن را اساسي ادبيات و تاريخ اشاره مي
هـم  ي تاريخ و بينشي براي فيبراي بازنمااست ادبيات ابزاري  ،گرايي نوين در تاريخ ،نظر او

يندها و همچنـين تغييـرات تـاريخي در آن مـنعكس     اها، فر كه تنش ،تاريخيهاي  برداشت
ثيرگذاري بـر  أگيرد بلكه ادبيات با ت شود. البته اين عمل به صورت انفعالي صورت نمي مي

  دهد. افكار و عقايد سياسي ـ اجتماعي زمان خود اين تغييرات تاريخي را شكل مي
آن و نه ادبيات يا حتي تاريخ  ةگرايان نوين نه متن و زمين تاريخ ةموضوع مورد مطالع

جزئـي   ، در مقـام بلكه ادبيات در تاريخ است. اين موضـوع باعـث شـده اسـت ادبيـات     
قضات در تاريخ اهميـت  در پديد آوردن نيروهاي خالق و حتي تنا ،جدانشدني از تاريخ

قدرت در تمام امور روزانه ي نوين بر اين عقيده است كه يگرا ي داشته باشد. تاريخيبسزا
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1. Veeser 
2. Wolfreys 
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بـر   كه هميشـه و صـرفاً   از جمله اين ،اما نقدهايي نيز به اين نظريه وارد است نفوذ دارد.
به عبارت همان( دهد ي و چگونگي آن را نشان نمييقدرت تكيه دارد و چرا ارتباطات .(
عمومي  ماند و خوانشي كيد بيش از حد بر قدرت از عناصر مهم ديگر باز ميأديگر، با ت
كـه   ايـن  دليـل  پردازد تا به تفسير آنها. ادبي دارد چرا كه بيشتر به نقش متون مي از متون

اين نظريه قادر به تمايز بين متون يا انواع ادبي و حتي وقـايع تـاريخي و متنـي نيسـت،     
فـرد را محصـول   «و  هاي گفتماني ميشل فوكـو اسـت   متكي بودن بيش از حد به تحليل

كنـد كـه از    گونه بحـث مـي   ) اين47( 2 مسات بروك). 199 1ولبروك(ك داند مي »قدرت
حـاكم بـه    هرگونـه مخالفـت و مقاومـت در برابـر ايـدئولوژيِ      ،گرايي نوين منظر تاريخ

ها وجود ندارد كـه   فرهنگ اميدي براي خرده ةبنابراين، هيچ روزن .شود شكست ختم مي
آن ضربه بزننـد و هژمـوني آن را    بخواهند با ايجاد تضاد در ساختار ايدئولوژي حاكم به

ها نيز تحـت كنتـرل ايـدئولوژي مسـلط      اين گونه مخالفت ،دچار آسيب كنند. از نظر او
شود بلكه قدرت بيشتري به اين ايدئولوژي مسلط  است و نه تنها باعث تضعيف آن نمي

  كند. تر مي دهد و هژموني آن را همگاني مي
در  1980 ةبت بـه ادبيـات اسـت كـه در دهـ     ماترياليسم فرهنگي ديدگاهي انتقادي نس

به وجود آمد و متون ادبي را محصوالت مادي شـرايط تـاريخي ـ سياسـي خـاص      بريتانيا 
بينـد.   ثر مـي ؤهاي تاريخي را در فهم معنا و نقش ادبيات م زمينه ،داند و بر همين اساس مي

كننـد كـه    يـد مـي  معناها و تفاسـير مختلفـي تول   ن است كه متونْآمبناي اصلي اين ديدگاه 
ي يـ گرا كند. تفاوت ماترياليسم فرهنگي با تـاريخ  خوانش آن بسته به زمان و مكان فرق مي

كننـد.   كيـد مـي  أهاي سياسي متـون ادبـي در زمـان مـا هـم ت      ن است كه بر نقشآنوين در 
هـاي   پردازان اين ديدگاه، به جاي بررسي ادبيات در چـارچوب اومانيسـتي و ارزش   نظريه

ساني، بر مفاهيمي چون قـدرت و مقاومـت، نـژاد و جنسـيت، ايـدئولوژي و      اخالقي و ان
سياسـت اسـت امـا سياسـتي كـه بـا        ةي آنها دربرگيرنـد يورزند. هدف غا كيد ميأتاريخ ت
 3توان به ديدگاه آلن سينفيلد . در اينجا مي)185 وولفريز( بيني همراه است نه بدبيني خوش

  گرايي نوين دارند.   متفاوت از تاريخ اشاره كرد كه نگاهي 4و ريموند ويليامز
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1. Colebrook 
2. Thomas 
3. Sinfield 
4. Williams 
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نه از خصوصيات ذاتي افراد بلكـه از   معتقد است پتانسيل مخالف، نهايتاً سينفيلد
ـ   تناقض و تضادي كه جامعه در خـود ايجـاد مـي    آيـد. در واقـع    وجـود مـي  ه كنـد ب

 وجود آمدن مخالفت در برابره هست كه باعث ب يداراي تناقض ايدئولوژي خود ذاتاً
تاريخي زمان خلق  ةزمين ةشود. روش ديگر اين ديدگاه قرار دادن متن بر پاي يم خود

را نشان دهد.  مسلطفرهنگ  ةيند ايجاد اثر در سايااثر يا زمان دريافت آن است تا فر
ـ در اين رويكرد، هرگونه تعارض با ساختار هژمونيك ـ هرچند به صـورت جز   ي ـ  ئ

توسـط   بـه اگـر   ويـژه  به ،ها اين تعارض نشاني است از مخالفت با ايدئولوژي مسلط.
هايي كه همواره در ساختار هژمونيك ايدئولوژي مسلط محكوم بـه   ها و سوژه اقليت

سـتمِ قـدرت و   ينشـان داده شـود، نـوعي مقاومـت را در برابـر س      ،نـد ا هسكوت بـود 
آن را به چالش بكشد و نشـان   كند تا يكپارچگي ظاهريِ ايدئولوژيِ مسلط ايجاد مي

هاي ديگري نيز وجود دارنـد امـا    هاي متفاوت و ايدئولوژي ه باورها و ديدگاهدهد ك
شـود ايـدئولوژي مسـلط يكپارچـه بـه نظـر        گاه صدايي به آنهـا داده نمـي   چون هيچ

نتوانـد در همـان زمـان و     1توافـق  . هرچند مخالفت يا عدم)49، 46د (سينفلد رس مي
ايد حتي مقهور ايدئولوژي مسلط گيري خود تغيير اساسي ايجاد كند و ش شكل مكانِ
توانـد در   هـاي ضـعيف و نـاموفق مـي     هـا و مخالفـت   وجـود همـين تعـارض    ،شود

هايي را به ايدئولوژي مسلط  يكپارچگي ايدئولوژي حاكم گسست ايجاد كند و ضربه
  .)62 2سازد (گاالگر و گرينبلتوارد 

هاي تاريخي، متنـي   هايي كه در ساير روايت ها و سوژه فرهنگ خرده ،در اين رويكرد
فرهنگ برتر قرار داشتند و صدايي بـه آنهـا    ةاي در طول تاريخ در حاشيه و ساي و رسانه
 )در باور عموم نيز سكوت آنها پذيرفته شده بـود (و شد تا خود را روايت كنند  داده نمي

 3نوظهـور عنصر فرهنگي  همچون ،به تعبير ريموند ويليامز و، گيرند در برابر آن قرار مي
. ايـن عناصـر از   گيرنـد  ظـاهر يكپارچـه قـرار مـي     ايـدئولوژي مسـلط و بـه    كنش بادر 

تـا در  كنند  استفاده مي ،كه آلن سينفيلد آن را مطرح كرده بود ،آمدهوجود بههاي  گسست
زدن بـه   بـا ضـربه  بتواننـد  مكـاني   شـرايط زمـاني و   درهاي ايجادشـده   با تناقض كنش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. dissidence 
2. Gallagher & Greenblatt 
3. emergence 



 تأثير ادبيات بر نقاشي... تطبيقي بازخواني   112  10/1 ادبيات تطبيقي  مقاله
 

-121(ويليـامز   برسـانند  گ جديدي را بـه ظهـور  ايدئولوژي مسلط، ايدئولوژِي و فرهن
مانده و  عناصر فرهنگى باقى، 1مفاهيم در آثار ويليامز فرهنگ مؤثر مسلط. ايـــــن )126

ــر  ــي نوظهور عناص ــف م ــوند. از  تعري هنرمندان و روشنفكران نسبت به  ،نظر ويليامزش
ى را در الگوهاى فرهنگ يـــيو تغييرات يا گسستها انــد  سحساهاى فرهنگى جريــان 
  بينى و در آثار خود بيان مىكنند. ما پيشجامعة 

 محل شكلگيرى فرهنگايـن دسـته از هنرمنـدان    كه آثار  آن استمهم ديگر مسئلة 
مسلطى از معانى  ثر مسلط» نظام مؤثر وؤمؤثر مسلط است. منظور ويليامز از «فرهنگ م

ـ  يافته است كه انتزاعى نيست بلكه نظامى سازمان و ارزشهاست كه صرفاً  ةحاصل تجرب
 ةحتى اگر بازماند ،فرهنگى نيزة مانـد  باقي. عناصر )12 2برانيگان(است آن جامعه  ةزيست

به همانگونه در جامعه در زندگى مردم وجود دارد. اين عناصر در جريان ، گذشته باشد
بلكه بخشى از  ،و چنين نيست كه امورى جانبي به شمار آيندفعـــال هســـتند   فرهنگ 

 از فرهنگ مسلط ستند. از سوى ديگر «عناصر نوظهور فرهنگ» كامالًما ه ةفرهنگ زند
اعمال و رفتار تازهاى هســتند؛ بــه ديگــر بيــان، ارزشها و معانى تازه  اينهــاجدا هستند. 

كنــد تازهاى تكامل و گسترش پيدا  طبقــةبا ظهور و رشد  گــاهيهستند كه ممكن است 
  .)126-121(ويليامز 

 
  در نقاشي رمانتيسم ابة عنصر فرهنگي نوظهور و گذار ازامريكايي به مث ييگرا تعالي

و اواخر قـرن   مهنري در نقاشي كه در اواخر قرن هجده يك مكتببه عنوان  ،رمانتيسم
آنچه به انسان آزادي  دوران پيشين به وجود آمد، به هر يِيگرا و در تضاد با عقل منوزده
طبيعـت بكـر و نيروهـاي متضـاد،      مناظر را از ها داد و مضمون نقاشي بخشيد بها مي مي

اراده و آزادي انسـان اسـت. در ايـن     انگركـه نشـ   گزيد برمياي  عجيب و افسارگسيخته
كـه در   ،به عنوان يكي از مفـاهيم كـاربردي   3به تعالي ،از تحليل آثار نقاشي پيشبخش، 
هاي تاريخي اجتماعي مختلف از نظر معنايي دستخوش تغيير شد و در نقاشي اين  بافت

 پردازيم. مي ،وره نيز مورد توجه قرار گرفتد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. dominance 
2. Brannigan 
3. sublime 
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، سـپس  1اي از مفهـوم تعـالي و توصـيف آن از منظـر لونجينـوس      تاريخچه ،در ابتدا
گرايـان و   انگليس و بعد ارتباط اين مفهوم بـا ديـدگاه تعـالي    هجدهمكاربرد آن در قرن 

 ه فرهنگ لغتك اي د. در تعريف اوليهشو هاي منظره ارائه و بررسي مي ثير آن بر نقاشيأت
) احساس وجد و بلندمرتبگي در 1است:  متصوربر آن داللت دارد، سه معنا براي تعالي 

دليـل  ه ) درك ابهت ب3 ،) ارزش اخالقي يا عقالني و معنوي واال2 ،تفكر، روش يا بيان
، ذيـل  2(مريـام ـ وبسـتر    ي، نجابـت و بزرگـي  يكيفيـت زيبـا   كيفيـت برتـر و واال مـثالً   

»sublime«(دهـد بـر مبنـاي پـنج      ريفي كه لونجينوس در مورد مفهوم تعالي ارائه مي. تع
) داشـتن احساسـات   2 ،افكـار و تصـورات   ة) پيش بردن مدون و يكپارچ1اصل است: 

بنـدي واال از سـاختار و انتخـاب     ) تركيب4 ،بندي اشكال تفكر و سبك ) قالب3 ،پرشور
ن ايـن عناصـر در كنـار يكـديگر     ) عظمتي كه با كنارگذاشت5 ،لغت تا سبك زيباشناسانه

بـه   صـرفاً  هجـدهم مفهوم تعالي تـا قـرن    .)50-49 3(آريتي و كروسيت شود حاصل مي
  .ده بودنشنقاشي  ةحيط واردطور خاص منحصر به شعر حماسي بود و ه بوطيقا و ب

 هـدف نقاشـيِ   ،پـيش از آن  .معرفي شد هفدهم اين مفهوم در نقاشي در اواخر قرن
 ةنقاشـي منظـر   .و زمان و مكاني براي ابـراز عقايـد گذشـتگان بـود    منظره يافتن حالت 

مطلوب در پي پديد آوردن بينشي از طبيعت بود كه آرام و در عين حال جدي، عظيم و 
داد. بر همـين مبنـا،    با اين وصف، تصويري انتزاعي از تعالي ارائه مي د وباشنه ترسناك 

تـر بـه    ، نزديـك به دليل سادگي و تعالي ،نژميكالهاي  هاي رافائل نسبت به نقاشي نقاشي
نژ آن كه ميكال در حالي ،داد گونه كه بود نشان مي عت بودند. رافائل طبيعت را همانطبي

، اين ديـدگاه  هجدهمكرد. اما در اوايل قرن  را از طريق احساسات و افكار خود ارائه مي
نژ و بيـنش  مت ميكالشد و تغيير سليقه از رافائل به س چشمگيريدر نقاشي دچار تغيير 

جاشـوا  . از نظـر  )175 4(مانـك  اش اتفاق افتاد شخصي و ملموس او و سبك فردگرايانه
، رئيس آكادمي سلطنتي بريتانيـا، تعـالي يـك امتيـاز و برتـري اسـت كـه وراي        5رينالدز

طبيعت صرف و كمال مطلوب است كه نه در تكنيك و التقاط سبك، بلكه در عظمت و 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Longinus 
2. Merriam-Webster 
3. Arieti & Crosseett 
4. Monk 
5. Sir Joshua Reynolds 
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هفته است چرا كه اين نقاش اسـت كـه تخيـل، بصـيرت و شـكوه      بزرگي افكار نقاش ن
. به طور خالصه، از ديـدگاه لونجينـوس، ذهـن در همراهـي بـا تكنيـك از       داردعقالني 

 يـك برتـري دارد  ناهميت برخوردار است و از ديد رينالدز، ذهن خـالق نسـبت بـه تك   
  . )12 1(سابي و ميلر

هـوم تعـالي بـراي رمانتيسـم و     ، مفنـوزدهم و اوايـل قـرن    هجـدهم  تا اواخـر قـرن  
و  هـا انگليس منتهـي شـد بـه نظر    ةهاي منظره راه جديدي گشود. تغييرات جامع نقاشي
نقاشـان بنـام    .دشـ ارائه  2هكه توسط روسو و شاعران درياچ »عتبرگشت به طبي«عقايد 

توسـط نويسـندگان    بـه بودند. سپس اين انديشه  4و ويليام ترنر 3اين دوره جان كانستابل
و  دمريكـا منتقـل شـ   ابـه   ،6و هنرى ديويـد تـارو   5امرسونرالف والدو  ، مانندييكامريا

گرايـى قـرن    العملى در مقابل عقـل  شكل گرفت. اين جنبش عكس »گرايى تعالى«جنبش 
 7ي ريشـه در عرفـان  يـ گرا هجدهم بود و رابطة نزديكى با جنبش رمانتيك داشت. تعـالي 

گرايي محـض قـرار    دارد و در برابر عقل يييتانياآلماني و رمانتيسم آلماني و رمانتيسم بر
هـاي اصـلي آن    لفـه ؤكند. يكـي از م  گيرد كه دانش را فقط از طريق عقلي توجيه مي مي

هـاي آن، ديـن    خوبي و پاكي ذاتي انسان و طبيعت است به اين معنا كه جامعـه و نهـاد  
 ،است. به طور كلى هاي سياسي معصوميت انسان را به تباهي كشانده يافته و نهاد سازمان
خواهي بود كه طبيعت را بـر سـاختار رسـمى مـذهبى، بيـنش       گرايى فلسفة آزادى تعالى

داد. سـبك   فردي را بر تحجر و ذات انسـاني را بـر قراردادهـاى اجتمـاعى تـرجيح مـي      
. )26 8(ون اسـپنكرن  مريكـا فردگرايـى را بـه اوج خـود رسـاند     اگـراى   رمانتيك تعـالى 

در تـالش بـراي تعريـف هويـت      ،ثيرگـذار أبرجسـته و ت  يشخصـيت  همچـون  ،امرسون
رواج داد كـه آشـتي بـا طبيعـت و دوسـتي بـا آن بـه        در آثار خود مريكايي اين ايده را ا

شود. امرسون و تارو بر اتكاي انسان و فرد به خـود و اسـتقالل او    خودشناسي منجر مي
وانـد جامعـه را بسـازد.    ت مياست كه اي  چنين فرد خودساخته ناز نظر آنا .كيد داشتندأت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Soby & Miller 
2. Lake Poets 
3. John Constable 
4. William Turner 
5. Ralph Waldo Emerson 
6. Henry David Thoreau 
7. mysticism 
8. Van Spanckeren 
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كردند و بر اين باور بودنـد كـه تفكـر در     مريكا را تحسين مياآنها همچنين طبيعت بكر 
دور از  1توانـد آركاديـايي   رساند و اين فرد مي طبيعت و ارتباط با آن فرد را به تكامل مي

  .)16-14 2(هسكينز فساد و ويراني جامعه بسازد
ـ  اگيري هويت  بر شكل ،اندر كنار نقاش ،گرا ن تعاليامتفكر ، ثير گذاشـتند أمريكـايي ت
آنها بر ايـن   متمايز از اروپا بود. »خود«كه در فرايند خودشناسي و كشف يك  امريكايي

خدا در ملـت جديـد. ايـن هنرمنـدان و      3باور بودند كه طبيعت اثباتي است براي قلمرو
بـه  هويت پسااسـتقالل  به ي ده مريكا بودند و از پيشگامان شكلاثر از انقالب أنقاشان مت
مريكـايي در آثـار   انقاشـان مطـرح    ،»4هادسون ةمكتب رودخان«ند. تا قبل از آي شمار مي

تـوان   پرداختنـد. بـه ديگـر بيـان، نقاشـان ايـن مكتـب را مـي         مريكا نميا ةخود به منظر
مريكـا  ا ةنشـد  در نظر گرفت كه طبيعت بكر و رام )1 6(دي لي امرسوني »5بازسازندگان«

يشان جذاب بود اما در عصر جديد پيشرفت و توسعه همواره اين ترس وجود داشت  برا
  انداز با مدرنيزاسيون تهديد شود.  كه اين چشم
بـا   شد كـه عمومـاً   ، تعالي بر اساس نظريات ادموند برك تعريف ميهجدهمدر قرن 

مـرتبط بـود. تعـالي در ابتـدا مفهـومي       ،مثـل كـوه   ،ترس ناشي از عظمت عناصر هستي
شد. اين واكنش باعـث   آن منجر به واكنش زيباشناسانه نيز مي ةزيباشناسانه بود كه تجرب

. در قـرن  )b7 74(نـواك  كرانگي و سپس الوهيت و احساس ملكـوتي شـد   آگاهي از بي
، تعالي اصطالحي مهم در مفاهيم طبيعت تلقي شد و همزمان با امرسون كـه بـه   نوزدهم

ي يمسيحااي  اي از زيباشناسي به نشانه طور گستردهه بخلق آثار ادبي مشغول بود، تعالي 
شد. بر  هاي اتصال به خدا شمرده مي پايهيكي از در ارتباط با الوهيت تغيير پيدا كرد و و 

به وجود آمد. تعالي قديم بر عنصـر   »تعالي جديد«و  »تعالي قديم«مفاهيم  ،همين اساس
هاي رعدوبرق، زلزله، طوفان و  غرش همچون ،ترس استوار بود كه با ابهت وقايع طبيعي

انسـان   ،در ايـن صـحنه   .شد و حاكي از قـدرت برتـر خداونـد بـود     آتشفشان ايجاد مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Arcadia 
2. Haskins 
3. province 
4. Hudson River School 
5. remaker 
6. DeLay 
7. Novak 
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ي ين موجودي بسيار كوچك در مقابل قدرت اليتناهي خداوند قـادر بـه خودنمـا   همچو
ـ شود. تعالي جديد با ارا نيز نام برده مي »تعالي گوتيك« با اصطالح نبود. از اين مفهوم  ةئ

تعريف جديدي از امانوئل كانت به وجود آمد كه آن را از كيفيتـي كـه در موجـودات و    
خود مرتبط است بـا   ةكننده تغيير داد كه به نوب دريافت ذهنِ اشيا وجود داشت به كيفيت

. مفهـوم  )a 44(نـواك  ها، آبشارها و غيـره  وقايع طبيعي از جمله رعدوبرق، طوفان، كوه
ي يمريكـا اهاي مكتب  نقاشي ةماي كه در دروناست گي نوظهور تعالي جديد عنصر فرهن

درك و  قابـل  ،انگلـيس وجـود داشـت    ةكـه در جامعـ   ،از مفهوم قديم آن و نمايان است
  ي است.يشناسا

ن ادبيات و نقاشي برقـرار شـد. وجـه اشـتراك     مياارتباط تنگاتنگي  ،در قرن نوزدهم
و  نايـ  گـرا  تعـالي  ةبه طبيعت بكر و دغدغـ  ،در نگاه آنها ،الزم براي برقراري اين ارتباط

براي ارزش نهادن و حفظ ايـن طبيعـت بـود. هـر دو      »هادسون ةمكتب رودخان«نقاشان 
تـوان از طريـق    گروه معتقد بودند كه بشر و طبيعت در ذات خود خـوب هسـتند و مـي   

برقــراري ارتبــاط معنــوي بــا طبيعــت و تعــالي بــه خودشناســي و خداشناســي رســيد. 
آور و  هاي منظره را به منظـور ايجـاد حـس نيـروي حيـرت      ي نقاشيياي اروپاه رمانتيك

 ةهميشه در روستاهاي كوچـك حاشـي   اين منظره تقريباً .كردند پرهيبت طبيعت خلق مي
ي بـا نگـاه بـه طبيعـت وحشـ      ،ييمريكااهاي  كه رمانتيك در حالي ،شد شهر منعكس مي

 ،منظره هنرِ براي اولين بار در تاريخِ آن را ويافتند  نشده مي مريكا، تعالي را در مناظر راما
   تلقي شدند. ،هاي ديگر صحنه ةزمين و نه به عنوان پس ،هنري ةبه عنوان يك نوع يا گون

رسد  به نظر مي ،هرچند مستقيم اشاره نشده ،2بيومكتاب آلبرت  از 1در تحليل كينسي
به  گرايي نوين رويكرد تاريخ استفاده ازبا  مقرن نوزده ةدر بررسي آثار نقاشي منظر بيوم

بـر ايـن بـاور اسـت كـه نقاشـان        بيوم ،)580( تحليل آثار پرداخته است. از نظر كينسي
كه به نقاشان منظره شهرت  4و آشر دوراند 3مس كولانظير ت ،»هادسون ةمكتب رودخان«

م بـا آن  ابه جاي مخالفت با ايدئولوژي مسلط پيشرفت صنعتي و اقتصادي، همگ ،داشتند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Kinsey 
2. Albert Biome 
3. Thomas Cole 
4. Asher Durand 
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شـرفت در  يو در راستاي پيشبرد و پيشرفت اقتصادي نقش ايفا كردند و به رونـد ايـن پ  
مريكـا را بـراي   ا نِاآثار اين دسته از نقاشان سـاكن  بيوم، مريكا سرعت بخشيدند. از نظرا

         پذيرش تخريب محيط زيسـت و بوميـان موجـود در آن ـ از انسـان گرفتـه تـا زيسـت
بـرداري از آنهـا در راسـتاي     ارتي اسـتثمار و بهـره  حيواني و پوشش گياهان ـ يا بـه عبـ   

توسـط   بـه تـر بـا شـرايط ايجادشـده      پيشرفت صنعتي و اقتصادي آماده كردند تا راحـت 
  .اري نشان دهندگايدئولوژي حاكم ساز

در آثار نقاشي مربوط به اين برهـه   بيوم،كند كه از نظر  كينسي همچنين اشاره مي
هـاي   لفـه ؤم ،ترسيم شده است »هادسون ةودخانمكتب ر«از تاريخ كه توسط نقاشان 

بـر روي صـخره و    ،اگر فردي در نقاشـي باشـد   ،توان يافت. در اين آثار مشتركي مي
 كنـد كـه عمومـاً    اي در دوردست نگـاه مـي   بلندي و در طبيعت بكر است و به منظره

هايي از پيشـرفت صـنعتي و بـه عبـارتي ديگـر       نشانه است. همچنينشده  طبيعت رام
شـده در كنـار نمادهـاي     دهـد كـه در دل ايـن طبيعـت رام     ان متمدن را نشان ميانس

در  ،هـاي بخـار كوچـك و غيـره     آهن، خطوط تلگـرام، كشـتي   نظير راه ،شدن صنعتي
خـود مشـغول اسـت. اگـر مـتن تـاريخي و بافـت         ةآرامش به كار و زندگي روزمـر 

 1بـه پيوسـتگي بصـري    ها در كنار هم تحليل كنيم اجتماعي آن زمان را با اين نقاشي
تصـوير اتحـاد و يكپـارچگي    و  4زمينـه  ، و پـس 3زمينه ، ميان2زمينه ايجادشده در پيش

ــه 581كينســي ( گذشــته، حــال و آينــده خــواهيم رســيد  از منظــر  ،ديگــربيــان ). ب
بر اين باور است كه نقاشان اين آثار به توجيـه   مويتوان گفت ب گرايي نوين مي تاريخ

نشان دادن آن از طريق به تصوير كشيدن پيشرفت و تمدن به  تغيير اجتماعي و مثبت
طبيعـي از نظـم و روال عـادي زنـدگي بشـر و همچنـين طبيعـت         ةيـك جنبـ   ةمنزل

يا به عبارتي ديگر، با ايدئولوژي مسلط همگام شدند و اين باور را تقويت  ،پرداختند
توان مـانع آن   ناپذير زندگي طبيعي بشر است و نه مي كردند كه پيشرفت جزء جدايي

 يعجيب و غيرعادي تلقـي كنـيم. ايـن وضـعيت     يشد و نه لزومي دارد كه آن را چيز
 شده با زندگي نوع بشر است. عجين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. visual integration 
2. foreground 
3. foreground 
4. background 
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طبيعـت را بـه    هـاي پيشـينْ   كه در مقايسه با نقاشي دوره ،به آثار نقاشي بيوماين نوع نگاه 
در مقايسـه  (رابر عظمت طبيعت كار قرار دادند و از هيبت انسان در ب ةزمين جاي انسان در پيش

آثـار نقاشـي خـود     ـ واردهرچنـد معـدود     ـ  كم كردند و حتي بوميـان را  )هاي پيشين با دوره
و مقايسة آن يات متفاوت ايجادشده در نقاشي ئجز از اين رو، بررسي .بسيار كلي است ،ردندك
مكتـب  «ثار نقاشان آضرورت دارد. در بررسي هاي بعد  هاي پيشين يا حتي دوره نقاشي دوره با

ايـدئولوژي مسـلط و قـدرت هژمونيـك اروپـامحورِ      و نحوة كنش آنها بـا  » هادسون ةرودخان
تـاريخي بـا    ةكه بـه زمينـ  پردازيم  مي ـ ماترياليسم فرهنگي ـ   طرفدار تمدن به رويكرد ديگري

و هـا   تـر بـه ايـن نقاشـي     با نگاهي دقيـق  دهد. نگاري نوين اهميت مي نگاهي متفاوت از تاريخ
ـ     مـي  ،گرايِ امرسون و تارو همگام بودن اين آثار با تفكر تعالي آثـار يـا    ةتـوان آنهـا را بـه مثاب

آلن سينفيلد در نظر گرفت كه با ايدئولوژي مسلط آن زمـان در تعـارض    1هاي شورشي سوژه
هستند و به نوعي در تناقض با باور مرسوم و رايج آن زمان و به خصوص فرهنگ اروپامحور 

  ها و در صدد ايجاد يكپارچگي فرهنگي بود.  فرهنگ ساير خرده ةكنند كه كنترلرفت در نظر گ
  

 هاي قرن نوزدهم امريكايي گذار از گفتمان مسلط در نقاشي

  مس كولاهاي ت تحليل نقاشي. 1
زمـاني و فيزيكـي از يـك صـحنه بـراي جلـوگيري از        ةمس كول معتقد بود حفظ فاصلات

اصر متعالي و زيبـاي منظـره الزم اسـت. بـه همـين      جزئيات غيرضروري و سطحي در عن
از  .ان كاتـالوگي از تصـاوير متعـالي در نظـر گرفـت     تو را ميهاي او  برخي از نقاشي ،دليل

ـ        ها، آبشارها، كـوه  جمله طوفان ثيرات أهـاي باعظمـت، درختـان خميـده از شـدت بـاد، ت
رمانتيك  ةماي تي درونطور سنه هاي معماري كه ب طور خرابه دراماتيك نور و سايه و همين

ي يهـا  هم بيانگر حسرت گذشته و هم يادآور موعظه ،از ديد كول ،ها شوند. خرابه تلقي مي
هـاي كـول عناصـري از زنـدگي، مـرگ و       تمامي نقاشـي  غرور انسان است. تقريباً بارةدر

نـواز باشـد تـا     كـه نقاشـي روح  بيشتر اهميت دارد زندگي پس از مرگ دارند. براي كول، 
  ).8- 7 2(ريسور هاي مهم است انتقال ايده برايبصري آن ابزاري  ةواز و فايدن چشم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. dissident 
2. Reasor 
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هاي منظره قادر است  يكي از مفاهيم مرتبط به تعالي نور است كه در نقاشي
ماده را به روح تبديل كند. نور خورشيد براي آشر دوراند يك نسـبت و صـفت   

بـه  هنرمنـد   گيتـي اسـت كـه    ةمس كول روح صحناالهي است و آسمان براي ت
جاست كه معناي جديـد   از همين .شود ل ميياي نا آن به وحدت عارفانه ةواسط

كند. يكي ديگر از مفـاهيم وابسـته بـه     تعالي در تفكر اين نقاشان ظهور پيدا مي
را زيـ  داي دار مريكـا اهميـت ويـژه   ا ةهـاي منظـر   در نقاشـي  كهتعالي آب است 

 ةمفهوم انديشـمندانه و تصـفي   ةدهند آرام نشان دنياي باالست. آبِ ةكنند منعكس
پيوسـتگي آسـمان و زمـين در نظـر      هـم  روح است كه به همراهي نور باعث بـه 

بخشـد.   شود. نور در همراهي بـا آب بـه دگرگـوني معنـوي معنـا مـي       گرفته مي
ـ   آورنـد: آب   شـمار مـي  ه امرسون و تارو آب را عنصر پرمعني و زيباي منظـره ب

نگرد.  نگاه كردن به آن به عمق طبيعت خود ميبا تماشاگر چشم زمين است كه 
اي اسـت   آب آينـه «گويـد:   در همين زمينه مـي  1والدن به نام تارو در رمان خود

چشـم و  «: 2. همچنين از ديد اكهـارت تـول  )250» (پاك و وسيع در سطح زمين
شود، در وجود خـود   روح، هر دو آينه هستند و هرآنچه در جلو آنها پديدار مي

  .)217» (شود ميآنها خلق 
ــ)1(تصــوير  3رانــده از بهشــتدر نقاشــي  ي يمريكــاامس كــول بهشــت ا، ت

ي يمريكـا اگرايانـه از تخيـل    ي واقـع يدهد كه نوعي بازنمـا  ي را نشان مييروستا
تر از سرزميني اسـت كـه آدم و حـوا     تر و ملموس شود و به نظر واقعي تلقي مي

ست كه مبين پديد آمدن عنصـر  اي ا نكته درست هماناين  .اند به آن تبعيد شده
 ،است. اين نقاشي منظـره، بـه وضـوح    مريكاانقاشي  ةنوظهور فرهنگي در عرص

است و به رانده شدن آدم و حوا از بهشـت   »هادسون ةمكتب رودخان«گر  جلوه
در  ،مريكـا اايـن عنصـر نوظهـور در نقاشـي رمانتيـك       وجـه تمـايز  دارد. اشاره 

هـاي سـبك سـنتي و     ن اسـت كـه در نقاشـي   ايـ  در ،ييمقايسه با نقاشان اروپـا 
آدم و حـوا بـه دليـل طـرد از      دادن حالـت نااميـديِ   ي، نقاش براي نشـان ياروپا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Walden 
2. Tolle 
3. Expulsion from the Garden of Eden 
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داد و حالـت ناشـي از نااميـدي را در     بهشت، آنها را در كـانون ديـد قـرار مـي    
كه در اين نقاشي، كـول بـا در نظـر گـرفتن      در حالي ،كرد شان متبلور مي چهره

انـداز و   منظره، اين حالت نااميدي را بـا اسـتفاده از چشـم   جزئيات بيشتر براي 
 ،انـد  كـه آدم و حـوا بـه آن رانـده شـده      ،تضادي كه بين بهشت و دنياي بيـرون 

خداونـد   نمادنور به عنوان  ةاشع اين تضاد ةكند و عنصر پديدآورند منعكس مي
  است.

ـ ، اتـوان آن ر  صرف باشـد و مـي   ةمنظرتواند  نمي اين منظره كه مطمئناً جـاي   هب
ناميد، سرشار از نيروهاي متضاد است كـه بعضـي واضـح و     1انداز انداز، ذهن چشم

اين تضادي است كـه در  بعضي هم نامشخص يا از نظر فيزيكي غيرممكن هستند. 
شـود.   گرايي امريكايي در تقابل با مفهوم تعالي اروپايي نمايان مي ايدئولوژي تعالي

تـرس در چهـرة آدم و حـوا تكيـه شـود، بـر       كـه بـر حالـت     در اينجا به جـاي آن 
فردگرايانه بودن ديدگاه نقاش تأكيد و با اسـتفاده از نمـاد نـور بـه وجـه الوهيـت       

  شود. منظره پرداخته مي
ي كامل تركيـب نقاشـي اسـت كـه بخـش      يترين تضاد اين نقاشي جدا مشخص

 ،كه نوراني و منزه است ،تر را در سمت چپ در مقابل بخش راست و شوم تاريك
ـ     اين تقسـيم نقاش  .دهد قرار مي صـورت نمـادين بـا    ه بنـدي و شـكاف عظـيم را ب

پنهـان   ياستفاده از نور و رنگ انجام داده است. نوري كه در وسط نقاشي از منبعـ 
ـ      از كناره ه هاي سنگي در كنار بهشت ساطع شده اسـت نمـاد قـدرت خداسـت و ب

كـول ايـن تضـاد را بـا      دليل غيرزميني بودن فقط آدم و حوا را روشن كرده است.
هاي  به اين صورت كه بهشت پر است از رنگ ،ها نيز نمايان كرده است طرح رنگ

هاي خشك جـاي خـود    كه در بخش تاريك رنگ زرد، سبز و آبي خشك در حالي
هـا شـهوت و    هاي عميق قرمز و ارغواني داده است و نمناكي اين رنـگ  را به رنگ

اثر جوزف كنراد را  دل تاريكيحساسي شبيه به كند كه ا فساد را به ذهن متبادر مي
   .)67 2انگيزد (منلي برمي
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1. mindscape 
2. Manley 
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است كه انسان  ييعميق و گيرا اصلي آثار كول طبيعت ةماي كه درون از آنجا
كشـيده و   فلـك  هـاي سـربه   قادر به رقابت با آن نيست، در اين نقاشي نيـز كـوه  

ن طبيعت افـزوده  كرا نيروي بي رشكاف عميقي كه صحنه را به دو بخش كرده ب
به دليل اغراقي كه در اين بلنـدي و عمـق اعمـال شـده اسـت انسـان در        .است
 ،عمـد در برابـر عظمـت بهشـت قـرار گرفتـه       كه بـه  ،تاريك ومحصور  يمسير
بهشت آرام را  او .ن موجودي مزاحم در دنياي طبيعي نشان داده شده استهمچو

نظمي و آشـفتگي بـه ارمغـان     بي جهانبا ورود خود به اين  گوييكند و  ترك مي
آشـوب   اي كه حتـي حيوانـات هـم متوجـه ايـن گسـيختگي و       به گونه ،آورد مي
منظره به عنـوان عنصـر فرهنگـي نوظهـوري برآمـده از       اند. بنابراين نقاشيِ شده
ايـن   بـا  كنـد و  ي مييخودنما اين كشورمريكا در شرايط تاريخي خاص ا ةجامع
 در طبيعـت  ،مفهـوم جديـد آن   ، دريكـه تعـال   شـود  همسـو مـي  امرسـون   ةعقيد
  اي از قدرت خداوند است. نشدني و نشانه رام

نمايـانگر تفكـرات   ) 2(تصـوير   1يـوغ  حلقـة  مس كول با عنوانانقاشي ديگر ت
رالف والدو امرسون و هنري ديويد تارو است كه معتقد بودند انسان براي رسيدن 

كشف و شهود بنـا   ةر پايبه خدا و حقيقت محض بايستي فلسفه و بينش خود را ب
مريكا ايجـاد كردنـد كـه هماننـد     اي را در يگرا طبيعي يا تعالي كند. آنها فلسفه فوق

كه پـدر   ،ها واكنشي نسبت به مسائل اجتماعي زمان خود بود. امرسون انقالب ةهم
ورزيـد و معتقـد بـود     كيد مـي أبر خودباوري انسان ت ،شود اين فلسفه محسوب مي

 ،فلسـفي گذشـتگان   ـ  ها و متون تـاريخي  و نه كتاب ،حواس خودانسان با تكيه بر 
هـاي جامعـه در پـي     ل شود و بدون توجه بـه سـنت  يتواند به حقيقت محض نا مي

مريكا ظهور پيدا كـرد، مـردم   اهاي پيشرفت صنعتي در  كه نشانه پاسخ باشد. زماني
عواقـب  ثر از أهـاي طبيعـي منظـره بودنـد كـه متـ       ييزيبانابودي نگران اين كشور 
  د. بوتهديد  در معرضمدرنيسم 

مشاهده است و نقـاش بـا ايجـاد     قابل يوغحلقة اين تضاد به وضوح در نقاشي 
طبيعت وحشـي در   ةدنبال همين انديشه است. صحنه ن طبيعت و تمدن بمياتضاد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. The Oxbow 
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 ،كه تصوير پيشرفت صنعت كشـاورزي  در حالي ،گر شده نقاشي جلوه ةزمين پيش
نقاشــي مــنعكس شــده و در حــال  ةزمينــ در پــس ،كــه نمــاد تمــدن بشــر اســت

به عنـوان نمـاد پيشـرفت     ،درازي بر طبيعت وحشي است. ابرهاي سياه نيز دست
 ةخبر از وقوع سيلي عظيم بـر حـريم سـيطر    ،صنعت و نشانگر شومي و بديمني

مس كول در اين نقاشي چالش بين معصـوميت فـرد و طبيعـت و    اطبيعي است. ت
الوقوع بين  كشد. كول نزاع قريب امعه را به تصوير ميفساد حاصل از تمدن و ج

زمينه قرار داد به خوبي  زمينه و پس تمدن و طبيعت را با استفاده از آنچه در پيش
 ـ  ها مطرح نبود تر در نقاشي پيشآنچه  ة. طبيعت وحشي به مثابه استمطرح كرد

گيـرد تـا    ار مـي زمينه قر يشمتن و پ دراكنون  ـ  يا اگر بود در حاشيه قرار داشت
زمينـه قـرار    توجه مخاطب را به خود جلب كند و در تنـاقض بـا آنچـه در پـس    

نقاشـي   ةزمينـ  شود. پس به تصوير كشيده مي ،يافته يعني كشاورزي توسعه ،گرفته
ي مانعي بر سر راه خودشناسي انسان فناوركند كه  اين باور را به ذهن متبادر مي

ـ  ةاست و نقاش با ارائ  و ادبيـات  بـا توجـه بـه فلسـفه     ،مـارپيچ  ةتصوير رودخان
كند كـه انسـان بـراي خودشناسـي بايـد بـه دنبـال         اين معنا را منتقل مي ،ييمريكاا

 كار، انسـان كه از مسير گذشتگان پيروي كند. براي اين  نه اين ،هاي جديد باشد راه
 ديبه درون خود مراجعه كند تا با تكيه بر توان ذهني خود به راز و رمز وجو دباي

  ش پي ببرد.خوي
هـاي منظـره را بـه منظـور      ي نقاشييهاي اروپا رمانتيك ،گونه كه اشاره شد همان

 اين منظـره تقريبـاً   وكردند  آور و پرهيبت طبيعت خلق مي ايجاد حس نيروي حيرت
هـاي   كه رمانتيك در حالي ،شد شهر منعكس مي ةهميشه در روستاهاي كوچك حاشي

يافتند كـه   نشده مي مريكا، تعالي را در مناظر راماوحشي با نگاه به طبيعت  ،ييمريكاا
 ةزمينـ  و نه پس ،هنري ةمنظره به عنوان يك نوع يا گون هنرِ براي اولين بار در تاريخِ

كـه فقـط سـر     يوغ حلقةتلقي شدند. عدم حضور انسان در نقاشي  ،هاي ديگر صحنه
 همين موضـوع اسـت  شود دال بر  ين نقاشي به سختي ديده مييكوچك هنرمند در پا

  .)40 1(كولمن
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1. Coleman 
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 هاي آشر دوراند تحليل نقاشي. 2

ش از هاي بود كه توانست در نقاشي »هادسون ةب رودخانمكت«دوراند جزو اولين نقاشان 
در فضـاي آزاد  طرح نقاشي خود را را كنار بگذارد و  1لودكهاي برگرفته از  منظره كليشه

هاي نيويـورك بيشـتر    در خيابان ييمن از ديدن تابلو«خود دوراند:  ةطراحي كند. به گفت
هـاي   ها و درختان و مرتـع  ، صخرهو مناظر برم هاي اروپا لذت مي از ديدن تمامي نقاشي

. در )a 62(نـواك » سرسبز هوبوكن براي من لذتي دارد كه سويس از آن محـروم اسـت  
طـرح او و  بودنـد كـه   مورد نظر  ةطبيعت و منظر هاي او از منظره، عناصر درونيِ نقاشي

 كردند.  هاي اتمسفر و نور را مشخص مي شرايط آب و هوايي ويژگي

دوستي بين آشر دوراند نقاش و هنـري   ،در نيويورك 1950و  1940 هاي در دهه
ساز شكل گرفت. حاصل ايـن دوسـتي و تعامـلِ هنـري آثـاري       مجسمه 2كرك براون

دادند. براون بعـد از بازگشـت بـه     هنر و عاطفه و محبت را نشان مي ةبودند كه رابط
مريكـا  ايخ هايي از تـار  مريكايي و صحنهامريكايي، بوميان ا ةمريكا روياي خلق سوژا

كرد كه براي نقاشي  دوراند نيز همين دغدغه را داشت و توصيه مي .را در سر داشت
تـرين   هـاي بكـر طبيعـت مـا بـر عميـق       و يافتن سوژه به خارج نرويـد زيـرا جاذبـه   

 ،. هرچند هر دو به اروپـا سـفر كردنـد   )75 3(ديرينگر گذارد ثير ميأاحساسات شما ت
هـاي رايـج اروپـايي تقليـد محـض نكننـد و        كدند از سبكوشيكاري خود  در سبك

هـاي رايـج اروپـايي بلكـه از      . دوراند نه تنها از سـبك به وجود آورندتغييري در آن 
مس كول رايج شده بود نيز فاصـله گرفـت.   اسبك نقاشي منظره كه توسط دوستش ت

به عبارت ديگر، دوراند مسير و هدف خودش و در واقع سبك مخصوص بـه خـود   
مريكا يعني همان اعمومي مردم  ةكه از برخي جهات ديگر مطابق با سليق را پيدا كرد

شده با مناظر در آثار كول نبود. او نقاشي خود را از تركيـب هنـري از    تركيب 4تمثيل
روي آورد كـه بهتـرين    5يونيسـم در لحظـه  سريزي شده رها كرد و به امپر پيش طرح
  مريكا در قرن نوزدهم بود.  انقاشي  مسير در
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1. Claudian-derived cliché 
2. Henri Kirk Brown 
3. Dearinger 
4. allegory 
5. proto-Impressionist 
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جـذب كنـد و بعـد از     يس كول بيشتر تمايل داشت كه طبيعت را ماننـد اسـفنج  مات
آثـار نقاشـي او بيشـتر مفهـومي      .يات اضافه را حذف كندئتخيل خود استفاده كند و جز

از اين رويكرد مفهومي فاصله گرفـت و   ،بر خالف او ،برگرفته از تخيلش بودند. دوراند
خود را مستقيم از  1كز داشت و تركيب طرحبيشتر به احساسات نسبت به نور و هوا تمر

تغييري در آن ايجاد كند. در ايـن سـبك،    كه بعداً كشيد بدون اين ها مي درختان و صخره
كه امكـان   ،ترين قرابت و تخمين روي بوم از برداشت بصري نقاش ترين يا نزديك دقيق

جـود آمـد   وبـه   ،كـرد  قوانين جديد ترسيم طرح از درون قلمرو طبيعـت را فـراهم مـي   
  .)a 64(نواك

مريكاي قرن نوزدهم در تالش بـراي  ادوراند نقاشي خود را در عصري آغاز كرد كه 
اي كـه هنرهـاي بصـري     دوره ،بـود  فناورانـه هاي  توسعه و پيشرفت، اكتشاف و نوآوري

 1844داشـت. در   فناورانهونقل، ارتباطات و تعامل  سيستم حمل ةارتباط عميقي با توسع
اندازي كرد كـه   از دوستان نزديك دوراند، اولين دستگاه تلگراف را راه ،2ساموئل مورس

ـ    ةها را از فاصل توانست پيام مي ثيري عميـق بـر ادبيـات و    أدور مخابره كنـد. تلگـراف ت
 در آثـار ثير اين پيشرفت در نقاشي و هنرهاي بصري نيز أت سياست قرن نوزدهم داشت.

اول او  ةامـا حرفـ   اسـت  نظره شناخته شـده دوراند امروزه نقاش ممشهود است.  دوراند
ن زمـان بـود   آرا بر روي پـولي كـه ارز رايـج     ـ تجاري  ينمادهاي تمثيلحكاكي بود و 

-13 3(رابرتس استفاده كردنيز هايش  ها در نقاشي اريذاز همين كدگاو كرد.  حكاكي مي
اس و تكرار و مفاهيمي نظير رمزگذاري، انعك جنبةتوان از  هاي دوراند را مي . نقاشي)14

 بررسي كرد.   ، نيزكه بين نقاشي و تلگراف مشترك بود ،انتقال

كند  دقيق روي آن كار ميبسيار يات ئدهد و با جز زمينه قرار مي آنچه دوراند در پيش
دور  ةرا از نگاه كردن به آنچه در فاصـل  اوكند و  در نگاه اول مخاطب را درگير خود مي

هايي اسـت كـه توسـط خطـوط      شبيه كد . اين تكنيكدارد زمينه قرار دارد باز مي در پس
تـوان بـه    ها مي پس از رمزگشايي كد كه تنهاشود و با خود پيامي دارد  تلگرام مخابره مي

كنـد كـه در اكثـر     هاست پي برد. رابرتس به اين نكته نيز اشاره مـي آنپيامي كه در وراي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. compositional structure 
2. Samuel Morse 
3. Roberts 
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د كـه  نـ كن زمينـه را پـر مـي    شها طوري فضـاي پـي   خزه دوره،ر اين د هاي دوراند نقاشي
نـد  يعني ديد مخاطب را كُ ،دهند خود قرار مي ةزمينه را در ساي هاي باعظمت در پس كوه
كه دوراند اين ميزان از انباشـت   . اينكاهند ميد و از سرعت او در بررسي منظره نكن مي
بـا   ،رافاي است كه بايد به آن توجـه كـرد. تلگـ    كند نكته ژانر منظره مي واردرا ها  خزه

 تصـور در اي كه به ارتباطات بخشيده بود و پيام را در كمترين سرعت م سابقه سرعت بي
تنهـا   نـه  داد. تلگراف اهميت جلوه مي واقعي را كم فضاي مادي/ ،كرد آن زمان مخابره مي

يـاد   1مانده يا منسـوخ  به عنوان پسارائه كرد و از فرم نقاشي  فرم ماديِ بازتعريفي براي 
شـده   را در كنار منـاظر نقاشـي  واقعي  تصاويركه  ،را 2ساختار فضاي تدريجي هكرد، بلك
  .)28-27(همان  از بين بردنيز  داد، قرار مي

زمينـه از   در برابر اين ايدئولوژي حاكم و باور مرسوم، دوراند با پركردن فضاي پيش
راف كاهد و تمدن و تلگ هاي گياهي طبيعي از سرعت حركت نگاه مي ها و پوشش علف

چنـان هـم    دهـد تـا نشـان دهـد سـرعت آن      زمينه قرار مـي  دورتر در پس اي را در نقطه
تواند با زيبايي طبيعـت مقابلـه كنـد. ايـن كاسـتن سـرعت بـه نـوعي در تضـاد بـا            نمي

ايدئولوژي حاكم پيشرفت و صنعتي شدن براي سرعت بخشيدن به امور است. تلگـراف  
يي و حذف كردن آن اهميـت فرهنگـي پيـدا    ا فضايمكاني  ةو ارتباط آن با حذف فاصل
هـاي داخلـي    از جنـگ  دورة پـيش هاي ديگـر در   نگرانياز اي  كرد زيرا با طيف گسترده

 ةافـول اخـتالف طبقـاتي در نتيجـ     تبـادالت تجـاري،   3عمريكا همگام شد. سرعت انتزاا
ن (همـا  پذيري غيرطبيعي به دليل هيپنوتيزم و مغناطيسم گيري جامعه دموكراسي و شكل

ـ ثير تلگراف أجدا از ت ،كنيم در اينجا از تلگراف بحث مي ن، وقتي. بنابراي)29 ر تسـريع  ب
ـ  فناورانه،يك ابزار  ةارتباطات به منزل مهـم   اي آن در جامعـه ثير فرهنگـي  أبيشتر بحث ت

در دورانـد،  هـا مواجـه شـده بـود.      است كه با افول و فروپاشي سريع فاصـله و تفـاوت  
در نقاشـي خـود   ، هاي ايـدئولوژي حـاكم   لفهؤعنوان يكي از مواكنش به اين سرعت به 

چندين بار به استعاره و معناي مجازي كنـدي و آهسـتگي و حضـور مـادي بـه عنـوان       
  پردازد.   ارزش مرتبط با آن مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. ruin or remainder 
2. gradual space 
3. abstraction 
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بـردن بـه عمـق بـه      در بحث او در رابطـه بـا پـي    ها عمدتاً ها و تكنيك اين استعاره
هـاي   زمينه مطرح شد اما بـه جنبـه   تفكر بر پيشصورت تدريجي و آهسته و با تعمق و 

دهـد و بـه    نور نيز اين آهستگي را ترجيح مـي  مورداو در  ديگر نيز بسط پيدا كرد. مثالً
 نـور سـريع حاصـل از رعـد و بـرق      و آن را بهكيد دارد أتجمع نور به صورت آهسته ت

سـرعت تلگـرام    در آن زمان در همه جا براي توصـيف » برق« ة. البته واژدهد ترجيح مي
مـرد  «را و مورس  »1آسا ماشين برق«را شد و مرسوم بود كه تلگراف  نيز به كار گرفته مي

آسـاي رعـدوبرق را بـه عنـوان      دورانـد سـرعت بـرق    ،. بنابراينبنامند (همان) »آسا برق
كنـد و آن را بـا    آساي تلگرامي مورس از نقاشي حذف مي در برابر سرعت برق يتناقض
شـوند   نور كـه بـه سـرعت از جلـو چشـم مخاطـب رد نمـي        ةهاي آهست ها و طيف اليه

خـود را بـا   او با اين جايگزيني و تغييـر در سـبك تضـاد و تعـارض      .كند جايگزين مي
همان گونـه  دهد.  ميسرعت نشان  ةمحور و شيفت يفناورفرهنگ حاكم و گفتمان مسلط 

نقاشـي در   ةمطالعـ  زيست كه حتي پيشرفت رچند دوراند در عصري ميهكه اشاره شد، 
سـرعت تبـادل اطالعـات و سـفرهاي      و مخصوصـاً  فناورانهفضاي آزاد بدون پيشرفت 

پيشـرفت   سريع با قطـار بـه سـاير نقـاط دنيـا ممكـن نبـود و بـه عبـارتي ايـدئولوژيِ          
كيـد  أبـا ت  ،دوراند از طبيعت ةهاي منظر ها حاكم بود، نقاشي محور بر تمامي جنبه سرعت

به نوعي با شتاب منفـي و كنـدي    ،عنصري نوظهور ةجي به مثاببر كندي و حركت تدري
هاي گيـاهي كـه دورانـد در     پوشش ،در واقع هستند تا افزايش سرعت. تر سرعت موافق

هايي  قرمز حتي چراغگاه ها يا  گير كند همانند سرعت تصوير از آنها استفاده مي ةزمين پيش
حركـت بـه سـاير     ةكنند و اجاز هستند كه مخاطب را در همان بخش تصوير متوقف مي

  دهند.   ها را به او نمي بخش
زمينـه بـه خـوبي اسـتفاده      گيرهاي پـيش  هايش از اين سرعت دوراند در نقاشي

و سبكي  دهد سر ناسازگاري نشان ميمحور حاكم نيز  تمدن كند و با ايدئولوژيِ مي
در اكثـر   كند كه نقاشي در فضاي آزاد و از مناظر بكر طبيعي است. جديد خلق مي

اول  ةگيرد طبيعت بكر است و در همـان لحظـ   زمينه قرار مي آنچه در پيش ،آثار او
او  .كنـد  ها مخاطب را در همين فضاي نزديك هيپنوتيزم مـي  با جادوي طيف رنگ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. lightening machine 
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كنـد تـا در آن پرسـه بزنـد و بعـد در       را در فضاي واقعي جنگل رها مـي مخاطب 
دهـد. شـايد    را نشـان مـي   و مظاهر آن شهر و تمدن ،زمينه در پسو اي دور  فاصله

كند با ايجاد اين فاصله آرامـش حاصـل از طبيعـت را در وجـود      تالش ميدوراند 
ها و سروصداي مصنوعي شـهر و تمـدن دور    مخاطب حفظ كند و او را از نگراني

هـا و   يات در طيف رنگئگذار از طبيعت به تمدن را به همراه جز ، اوكند. در واقع
 كه معموالً ،دهد. برخالف خطوط تلگراف پوشش گياهي نشان مي زياد و كم شدن

ـ گير زمينه قرار مـي  پيشدر  معموالً وكنند  فضايي را در هوا و آسمان اشغال مي ، دن
هاي برآمده و درختاني كـه   صخره كشد معموالً طبيعتي كه دوراند به تصوير ميدر 

آثار دوراند از زمين شـروع   .گيرند زمينه قرار مي در پيش اند يات كشيده شدهئبا جز
در  معمـوالً ي كـه پـر از خطـوط تلگـراف اسـت. آسـمان       شوند و نه از آسـمان  مي
زمينـه. حتـي در آثـاري كـه بـه صـورت        نه در پـيش و گيرد  كار قرار مي ةزمين پس

در  تقريبـاً  ،اند نيز حركت از زمين به آسـمان اسـت و آسـمان    عمودي كشيده شده
هـاي   وبـرگ  الي شاخ اي بلند قرار دارد و تنها از البهه در پشت درخت ،اكثر مواقع

  شود. ها نمايان ميآن
(تصـوير   1ماه ژوئـن  باران الوقوع در اثر ريبقديرينگر معتقد است كه مفهوم طوفان 

بر هنرمنداني كه در صدد به تصوير كشيدن تفاوت بين زيبايي و تعالي بودنـد بسـيار   ) 3
توانـد   كه تماشاگر مي چنان زنده خلق كرد اين اثر را آندوراند  ،ثيرگذار بود. از نظر اوأت

خطـري   گـر  فقط نظـاره كه با خيال راحت بنشيند و  طوفان سهمگين را حس كند نه اين
بـه   كنـد،  لقـا مـي  كه ديگر گذشته و وجود ندارد. دوراند اين احساس را به خوبي اباشد 

گـاه اسـت   همت پنانحوي كه مخاطب با كشاورزي كه در حال كشيدن گاري خود به س
بـه   ،طوفـان  ،. در اين اثـر )81 2(ديرينگر شود تا خود را از خطر طوفان دور كند همراه مي

شود.  آن نزديك مي دور به طبيعت بكر و پوشش گياهيِ ةاز فاصل ،نمادي از وحشت ةمنزل
در اين تصوير نيز آسمان پشت ابرهاي تيره و سياه پنهان شده و آنچـه بيشـتر بـه تصـوير     

 رنگ و نور است.گوناگون هاي  هاي آن با طيف ه شده است زمين و پوششكشيد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. June Shower 
2. Dearinger 
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كـه  ، از سـمت چـپ و از حالـت طبيعـي و بـدوي     )، 4(تصوير  1پيشرفت نقاشي
انبار و  وآهن  كه خطوط تلگراف و راه ،به سمت راست ،ها در آن هستند سرخپوست
در  2اي ه ديكتاتورگونـه نگـا بيوم،  ديديابد. از  امتداد مي گيرد، برميدر را كشتي بخار 

 ي انـدك نامشخص و در تعـداد  ياين دسته از آثار وجود دارد كه بوميان را به صورت
بـه تصـوير   كردن و متمدن كردن آن اسـت   در كنار طبيعتي كه تكنولوژي در حال رام

اي در تصوير هستند تا نشان دهند طبيعـت و   گونه اين بوميان به ،. از نظر اوكشند مي
 اروپامحور هسـتند. طبيعـي جلـوه    غالبِايدئولوژي  ةر سلطزيآن هست هر آنچه در 

هماننـد  زندگي  ةچرخ شود باعث مي هاي سرسبز شكسته در كنار درخت ةشاخ دادنِ
- 304 3بـه چشـم بيايـد (بيـوم    دهد  طبيعي رخ مي ةدر زندگي روزمرامري عادي كه 

در راسـتاي   وريفنـا كند كـه   را در ذهن مخاطب ايجاد مي يباوراين ويژگي . )305
 منظر ماترياليسم فرهنگياز اگر تر كند اما  تواند زندگي را براي او آسان رفاه بشر مي

 ئـي از ابيم كه بوميـان نيـز هماننـد طبيعـت بكـر جز     ي به اين تصاوير نگاه كنيم درمي
. قـرار  اسـت  مريكـا احفظ هويـت   به معنايمريكا هستند و حفظ آنها اهويت اصلي 

هـاي شـفاف و    اسـتفاده از رنـگ   ،اثر ةزمين اه طبيعت بكر در پيشدادن بوميان به همر
هاي مات و كدر در سمت راسـت و در   استفاده از رنگ ،براق در سمت چپ تصوير

توانـد   فاصله و محو و محدود بودن خطوط تلگرام در سمت راست تصوير نيـز مـي  
يي را نشان مريكااعت بكر و هويت يي و تمدن به طبفناوراعتراض دوراند به تجاوز 

  دهد. بر سوژه را نشان مي تعالي زيباييِ ثيرِأت نقاشيدهد. دوراند در اين 
در انسـان  مريكا تجلي قدرت خـدا اسـت و   ا طبيعت بكر ،از نظر نقاشان اين جنبش
يـد.  آنشده ناچيز و كوچك است و قدرتش به چشـم نمـي   برابر عظمت اين طبيعت رام

 بـا اثرگـذاري بـر   تارو و امرسون گاني نظير نويسندطبيعت نمادي است از حضور خدا. 
مخاطب را به زندگي و دريافت معنـا و هـدف آن    »هادسون ةمكتب رودخان«هاي  نقاش

هـا و بافـت    از طريق ارتباط مستقيم با طبيعت و زندگي با موجودات زنده و تغيير فصل
دبـي  چـه در آثـار ا   ،كننـد. بـه ديگـر بيـان، بـا اسـتفاده از توصـيفات        زمين دعوت مـي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Progress 
2. magisterial gaze 
3. Biome 
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توجه مخاطب به بخشي از كتـاب   ،گرايان و چه در آثار نقاشي مربوط به اين دوره تعالي
  .استرنگ شده  پوشش فرهنگ كم ةدر سايشود كه  جلب ميطبيعت 

  
  گيري نتيجه

ارتباط اين دو در دوران  ـ به ويژه  و متقابل ادبيات و نقاشي ناپذيرثير انكارأبا توجه به ت
ي است كه امرسون و تارو از يگرا از نوع تعاليبر نقاشي ي ادبيات ثير فلسفأت ـ  رمانتيسم

ي، يمريكـا ا ةهاي منظره دو نقـاش برجسـت   گونه كه در نقاشي بودند. همان آنپيشگامان 
وحدانيت انسان  ةدهند نشان آنهانمايان است، وجود تعالي در  ،مس كول و آشر دوراندات

هـاي امرسـون و تـارو نيـز      نظريـه  دهنـدة  بازتابو الوهيت و پاكي ذات انسان است كه 
تـوان از طبيعـت بـه     ي نشـان داد كـه مـي   يمريكااتبيين هويت به منظور هست. امرسون 

كـه   ،هاي كـول و دورانـد   خودشناسي و يگانگي با خدا رسيد. اين نوع تعالي در نقاشي
 كـه از نـوع   ،هـاي انگليسـي   با تعاريف رمانتيك ،هستند »هادسون ةمكتب رودخان«پيرو 

هـاي انگليسـي شـامل طبيعتـي      متفاوت است. نقاشي رمانتيك ،آور بودند گوتيك و وهم
نقاشـان   ةمنظـر آثـار سـبك   كـه   در حـالي  ،آرام و جدي همراه با مفاهيم انتزاعي هستند

فردگرايانه  يثير سبكأعظمت و بزرگي ذهن خالق نقاش و تحت ت ةي دربردارنديمريكاا
مريكا نشانگر تكامـل فـرد و   اهاي رمانتيك  ر نقاشيطبيعت بكر د ،به اين ترتيبهستند. 
  جامعه است. درپي آن

سياسي خـاص   ـ  كه ادبيات را مبتني بر شرايط تاريخي ،آلن سينفيلد ةبر اساس نظري
هاي تـاريخي را در   داند و زمينه زمان توليد اثر و نيز از ديدگاه شرايط تاريخي كنوني مي

 ـ  تقابل تاريخي نمايانگرها  هاي مشترك اين نقاشي لفهؤيابد، م ثر ميؤتحليل درست اثر م
ت كـه مخالفـ   ،مريكـا ا ةمريكا و اروپا هستند. بر همين اساس، در جامعـ ا ةسياسي جامع

ـ  آنايدئولوژيك اروپا در بطن فناورانه و هاي  ارزش اي با بالقوه ه نهفته است، اين تضاد ب
گرفتن مفهوم جديد تعالي در با در نظر شود.  نمايان ميصورت عناصر فرهنگي نوظهور 

فاصـله گرفـت و   ي يا ترس ناشي از عظمت طبيعت يي اروپاسزيباشنا ديدكه از  ،مريكاا
 يدايش يكپ نشانگراين تغيير خود توان گفت كه  ، مينزديك شدروحاني  ةجنبنوعي به 

ثر ؤاز جمله عناصري كه در تبيين اين عنصـر نوظهـور مـ   است. عنصر فرهنگي نوظهور 
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د. نور از عناصري است كه مفهوم تعالي را بوها  نور و فضا در اين نقاشيجلوة  واقع شد
به روح تبـديل كنـد. عنصـر    در نقاشي كه قادر است ماده را  دهد چرا به خوبي نشان مي

مس كول و آشر دوراند حضـور  اهاي ت ديگري كه خاصيتي همانند نور دارد و در نقاشي
 زيــرابــه الوهيــت اســت  نروح و پيوســت ةبيــانگر تصــفي كــهدارد، آب اســت آشــكار 
طبيعـت  دين ترتيـب،  آسمان. ب هزمين ب ةكنند آسمان و پاكي است و متصل ةكنند منعكس

  اي از قدرت خداوند است. مفهوم تعالي جديد، نشانه در ،نشده بكر و رام
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نامة  تنيدگي واقعيت و خيال: مطالعة تطبيقي نمايش درهم

  و جوي نويسندهو شش شخصيت در جست
  رز ارغواني قاهرهفيلم 

  1، دانشيار گروه هنرهاي نمايشي دانشگاه تهرانبهروز محمودي بختياري
  ، كارشناس ارشد ادبيات نمايشي دانشكدة هنرهاي نمايشي و موسيقي دانشگاه تهرانتكتم نوبخت

  
  

  چكيده
به اعتبـار  توجه دارد: نخست ندللو از دو جهت در مطالعات سينمايي جايگاهي قابلالوييجي پير

وجوي مفهوم حقيقت، مرز ميان واقعيت و خيال، و نسـبت  ماية آثارش كه مبتني بر جستدرون
بين آنهاست؛ و دوم به اعتبار تأثيراتي كه در حوزة سينما (چه در زمينة نگارش و چه در زمينـة  

ددي توليد) از خود به جا گذاشته است. وودي آلن هم از جمله سينماگراني است كه آثـار متعـ  
تـرين  آلـن شـاخص   رز ارغواني قاهرةتحت تأثير فضاي فكري پيراندللو خلق كرده است. فيلم 

به  وجوي نويسنده شش شخصيت در جستنامة  هاي مشتركي با نمايشاين آثار است كه مؤلفه
مايـة اصـلي ايـن دو اثـر اسـت      قلم پيراندللو دارد. چـالش ميـان واقعيـت و خيـال كـه دسـت      

زنـد: نمـايش در نمـايش (سـياليت مكـان)،      ر پرداخت اين دو اثر رقـم مـي  هايي را د همانندي
زدگـي ناشـي از   هاي واقعـي و واپـس  هاي خيالي در مقابل سياليت شخصيتواقعيت شخصيت

جنگ از آن جمله است. در اين مقاله ابتدا تفكـر پيرانـدللو و عوامـل مـؤثر بـر ايـن نگـرش و        
و  وجوي نويسـنده شش شخصيت در جستنامة  يشهاي نماتأثيرش بر سينما و سپس همانندي

تـوان تبلـوري از تأثيرپـذيري    را مـي  رز ارغواني قـاهره شود. بررسي مي رز ارغواني قاهرهفيلم 
سينما از ادبيات نمايشي دانست، چرا كه در آن، آلن رؤيـاي پيرانـدللو را مبنـي بـر بـه تصـوير       

  اش محقق ساخته است.نامه كشيدن نمايش
  

واقعيـت و خيـال،    وجـوي نويسـنده،  شش شخصيت در جست ،رز ارغواني قاهره: هاكليدواژه
  وودي آلن، لوييجي پيراندللو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Email: mbakhtiari@ut.ac.ir (نويسندة مسئول) 
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  مقدمه
بواسطه نوع برخوردش با آثار ادبي و  1در ميان فيلمسازان معاصر سينماي جهان، وودي آلن

ايـن  هاي موفق كارهاي وودي آلـن در  اي برخوردار است. از نمونهسينمائي از جايگاه ويژه
اي بر آثار مشـهور ادبيـات روسـيه از قبيـل     ) (نقيضه1975( 2عشق و مرگتوان به زمينه مي

 4روكو و برادرانش) با نگاهي به فيلم 1986( 3هانا و خواهرانش)، آناكارنينا وجنگ و صلح 
جنايـت و  )، 1982( 7اثر اينگمار برگمان 6فاني و الكساندر) و 1960( 5اثر لوكينو ويسكونتي

رز ارغـواني  ، و 9داستايِفسـكي  جنايـت و مكافـات  ) با نگاهي به رمان 1989( 8هايبزهكار
) اثر باستر 1924) (11شرلوك كوچك) با نگاهي به فيلم پسر شرلوك هولمز (1985( 10قاهره
اثـر لـوييجي پيرانـدللو     13جوي نويسـنده و شش شخصيت در جستنامة  و نمايش 12كيتون

  حاضر است.  اشاره كرد، كه مورد آخرْ موضوع پژوهش
شش شخصـيت در  نامة  هاي مشتركي با نمايشمؤلفه رز ارغواني قاهرهدر نگاه اول، 

ماية اصلي اين دو دارد كه چالش ميان واقعيت و خيال، كه دست وجوي نويسندهجست
هـا عبارتنـد از:   دهد. اين مؤلفهها را پوشش مياثر است، به طور ضمني اغلب اين مؤلفه

و اصل تقابـل  ايش (سياليت مكان)، تضاد شخصيت خيالي و واقعي (تكنيك نمايش در نم
پرسـش  زدگـي ناشـي از جنـگ.    و واپـس  هاي واقعـي) هاي خيالي با شخصيتشخصيت

منـد  توان تأثيري نظـام  ها تصادفي هستند يا ميپژوهش حاضر اين است كه آيا اين شباهت
 رز ارغـواني قـاهره   را در فـيلم وجـوي نويسـنده    شش شخصيت در جستنامة  نمايش از

ناشـي  بيني مشترك پديدآورنـدگان دو اثـر    مشاهده كرد. اين شباهت تا چه ميزان از جهان
بيني تا چه اندازه از زندگي شخصي و تا چه اندازه از شرايط اجتماعي  شود؟ اين جهان مي

  حاكم بر زندگي دو هنرمند و تبعات رواني ناشي از آسيب هاي جنگ برآمده است؟
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Woody Allen 
2. Love & Death 
3. Hannah and her sisters  
4. Rocco and his brothers 
5. Luchino Visconti 
6. Fanny and Alexander 
7. Ingmar Bergman 
8. Crimes and Misdemeanors 
9. Fyodor Dostoyevsky 
10. The Purple Rose of Cairo 
11. Sherlock Jr. 
12. Buster Keaton 
13. Six Characters in Search of an Author 
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بيني حاكم بر آثار پيراندللو، بـه  پس از مروري بر جهانها، به اين پرسش براي پاسخ
 رز ارغواني قـاهره هاي ادبي تأثيرگذار در سينما، با بررسي فيلم عنوان يكي از شخصيت

پـردازيم و تـأثير يكـي از    بيني پيراندللو و وودي آلـن مـي  هاي جهانبه مطالعة همانندي
را بر اين فـيلم   ،وجوي نويسندهشش شخصيت در جست ترين آثار پيراندللو، يعني مهم
هاي مشترك اين دو اثر همان سـه دليـل   مايهمطالعة مضامين و بن. انگيزة ما در كاويم مي

 درآمدي بر مطالعـات تطبيقـي  اساسي و مهمي است كه زيگبرت سالمن پراور در كتاب 
كند تا  ا به ما كمك ميهمايهها و بنكه بررسي مضمونخود بيان كرده است: نخست اين

هاي مختلف دريابيم نويسنده چه موضوعي را برگزيده و چگونه از اين موضوع در زمان
كند كه روح جوامع مختلـف را  شناسي به ما كمك مياستفاده كرده است؛ دوم، مضمون

تـوانيم   شناسـي مـي   هاي مختلف بررسـي كنـيم؛ و سـوم، از رهگـذر مضـمون     در دوران
شناسي ژانرهاي گوناگون دريابيم و ببينـيم  وجه و كاربردي را در سبكتاطالعاتي جالب

  ).95-93اند (پراور ها يا ظروفي ديگر بازنمايي شدهكه چگونه اين مضامين در سبك
  

 زيربناي فكري آثار پيراندللو

هايش دلمشغول يـك  نامه نمايش در همواره او كه است اين نشانگر پيراندللو آثار مطالعة
مقابل هم قرار دادن تصوير واقعي انسان (حقيقت انسان) و تصـوير خيـالي    اصل است:

پرسد كدام  (تصوير آرماني) او، مانند انساني كه در مقابل آينه ايستاده است و از خود مي
توان باور كرد؟ تصويري كه مـن از خـود دارم يـا تصـويري كـه ديگـران از مـن         را مي
ي از پيرانـدللو قابـل رديـابي اسـت. مـثالً در      بينند؟ ايـن دوگـانگي در آثـار متعـدد     مي

، از آثار مشهور پيراندللو، شخصيت اصلي به دنبـال سـقوط از   هانري چهارمنامة  نمايش
پنـدارد و نزديكـانش نيـز در ايـن     اسب در هنگام سواركاري، خود را امپراتور آلمان مي

كند كه پس حل ميچنان او را در خود توهم با او همراه مي شوند. اين فضاي جديد آن
. در ورزد از بهبودي نيز تمايلي به خروج از آن ندارد و همچنان بر ادامـة آن اصـرار مـي   

  گويد: گردد، مينامه، شخصيت هانري، وقتي از جنون برمي قسمتي از نمايش
كـس هـم نـه دروغ    و هـيچ  -خواد جـوون باشـه...   خواد مرد باشه... پيري ميهانري: ...زني مي

ه. در اين شكي نيست: هركس يه چيزي از خـودش سـاخته و بـا اعتقـاد     رازي درمياگه نه ب مي
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اي كـه مـال خـودم    كامل به اون چسبيده. ...آه اگه بدونين من چقدرشو مقابل خودم ديدم! قيافه
  ).56-55: 1346قدر وحشتناك بود كه نتونستم نگاهش كنم (پيراندللو، بود، ولي اون

آورد  است و اين ديده شدن را تنها وقتي به دست مي شدن ديده تمناي در هانري شخصيت
كند تا به اتفـاق   كه در نقش هانري باشد. انگار انسان اين شيوة زندگي را بر خود تحميل مي

 ).238هاي زندگي از خود دفاع كند (مينيون  اين شخصيت دوم در برابر آسيب

جو كرد، چـرا  وراندللو جستبيني را احتماالً بايد در زندگي شخصي پيردپاي اين جهان
كه همسر، دختر و خواهر او بـه بيمـاري شـيزوفرني مبـتال بودنـد و ايـن اخـتالل روانـيِ         

ماية خلق آثار پيراندللو شد. در حقيقت، طبيعت نويسندگي او بـه  خانوادگي تبديل به دست
 بـرخالف «كمكش شتافت و زمينة خلق شاهكار او را فراهم ساخت؛ بـه گفتـة ديگاتيـاني،    

يك نويسنده چنين چيزي را تبديل بـه طـال    برند،مردم معمولي كه از چنين فضايي رنج مي
هاي اصـلي شـيزوفرني، يعنـي     ها و مشخصه). پيراندللو يكي از پايه26 1(ديگاتياني» كندمي

تـرين  مايـة تعـدادي از مهـم    اختالل در تشخيص واقعيت و خيال، را نقطة عزيمت و دست
گرفتـه تـا ادامـة آن، يعنـي      وجـوي نويسـنده  شش شخصيت در جستآثارش قرار داد. از 

   (همان).هانري چهارم و  3خواهي مي كه مراطور آن، و 2سازيم امشب از خود مينامة  نمايش
هاي  عالوه بر اين، زادگاه پيراندللو، سيسيل، منبع الهامي غني براي آفرينش شخصيت

ها و تمايالت متضـاد.  و گرفتار هوس ورآهاي متأثركننده، هراس گوناگون بود. شخصيت
ها عليـه   هايي كه مدام با واقعيت و خيال در ستيزند. در برخي از آثار او، شخصيتانسان

پذيرند و در بعضي كنند. بعضي آن را ميصورتكي كه بر آنان تحميل شده است قيام مي
بـا   . رودررو شـدن شـود ديگر صورتك به تدريج محو و واقعيت پشـت آن آشـكار مـي   

  ).213اوج دراماتيك آثار پيراندلو است (خلج  پردهواقعيت بي
توان در رابطة ميان آثار او بـا فلسـفه    بخش ديگري از زيربناي فكري پيراندللو را مي

» شهود«و افكار او دربارة  4جو كرد. در ميان فيلسوفان و متفكران، آنري برگسونو جست
اخت جهان آثار پيرانـدللو باشـد. برگسـون از    تواند راهنماي بسيار كارامدي براي شن مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Digaetani 
2. Tonight We Improvise 
3. As you desire me 
4. Henry Bergson 
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اي  شناسي با بحـث معرفـت رابطـه   در فلسفة او، جهان فيلسوفان معاصر پيراندللو است.
بسيار نزديك دارد. به عقيدة او، عقل از درك واقعيت نهايي نـاتوان اسـت و بـر همـين     

نـد  كن اساس، فلسفة برگسون را مظهر جنبش ضدعقالني در عصـر حاضـر معرفـي مـي    
» شـعور «و » مـاده «). جهان، در نظر برگسون، از دو بخش جدا از هم، يعني 94(دورانت 

يا همان شهود، تشكيل شده است. پيراندللو هـم، ماننـد برگسـون، جهـان را حـاوي دو      
پندارد و ذهن و درونيات انسان از منظر او جايگاه شاخصي دارند قطب ماده و شعور مي

اين نويسنده همواره در صدد بود كه تئاتر «انسان هستند. دهندة واقعيت عقالني و شكل
را ناگزير سازد تا طرز فكر و تلقي جديدي را منعكس سـازد. ايـن طـرز تفكـر عمـدتاً      

هـاي اصـلي    هاي وي اگر ذهني نباشند در حقيقت هيچ نيستند و تـم ذهني است و درام
فته اسـت نسـبيت زنـدگي    اي دراماتيك و اكسيوني بسيار دقيق تجسم ياآنها كه به شيوه

بازتـاب نكـات بـديعي از     وجوي نويسندهشش شخصيت در جستهاست. ذهني انسان
  ).212(خلج » هاي او دربارة زندگي و تئاتر استانديشه

كند كه قابل حل نيسـت زيـرا   اي را مطرح ميپيراندللو معموالً در آثار خود مسئلة عمده
كنـد. بنـابراين،   بـه سـياق خـود تعبيـر مـي      نامه حقيقت را نمايش هايهر يك از شخصيت

نگـرد زيـرا رهيافـت    پيراندللو با شكّي منطقي به اعتبار رهيافت علمي در مورد حقيقت مـي 
 رسـد  علمي در حقيقت به معناي مشاهدة مستقيم واقعيت است، در حالي كـه بـه نظـر مـي    

ة اسكار براكـت  ). به گفت139حقيقت در نظر پيراندللو كامالً شخصي و ذهني است (براكت 
، دغدغة اصلي پيراندللو رابطة ميان هنر و طبيعـت انسـاني بـوده    تاريخ تئاتر جهاندر كتاب 

كه خلق شـد، بـراي   از آنجا كه حقيقت همواره در حال تغيير است و هنر، پس از آن«است: 
كه يك  شود چراترين هنرها محسوب ميكننده ماند، بنابراين تئاتر در نظر او قانعابد ثابت مي

اي زنـده  يابد. از اين رو، پيراندللو تئاتر را به مجسـمه نامه در هر اجرا لزوماً تغيير مي نمايش
ها تنها قادرند تعبير يا تقليد نامه گراترين نمايشكرد، اما چون به گمان او حتي واقعتشبيه مي
هاي  نامه نمايش اي از حقيقت را عرضه كنند لذا راه حل اين مشكل را تنها در نوشتنمسخره

  (همان).» يافت تا واقعيت بتواند در حالت تغيير مداوم بررسي شوداي مي فيلسوفانه
در اهميت نگاه فلسفي پيراندللو به جهان، همچنين به اين گفتة اسكار براكت اسـتناد  

پيراندللو تأثير عميقي بر عصر خود باقي گذاشت و شـايد بتـوان گفـت هـيچ     «كنيم:  مي
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به اندازة او در رواج ديدگاه فلسفي در درام سهم نداشته است؛ ديدگاهي كه اي  نويسنده
  ).138(همان » نويسندگان پس از جنگ جهاني دوم از آن دست برنداشتند

  
  پيراندللو و سينما

 1920هاي گيري صنعت سينما در دههدوران فعاليت ادبي پيراندللو مصادف است با اوج
هاي ادبي شـاخص  ژه در سينماي ايتاليا) بسياري از چهرهها (به وي. در اين سال1930و 

، 3، لوچـو دامبـرا  2زانوت، گوئيدو گو1اين كشور جذب صنعت سينما شدند. جوواني ورگا
ه دانونتزيـو  يِ، گابر4لوچانو زوكـولي  و خـود پيرانـدللو از ايـن دسـته      6، مـاركو پراگـا  5لـ

ي و دريافـت دسـتمزدهاي   هـاي مـال  انگيـزه  ،). بدون شك41 7نويسندگان بودند (نالف
هـاي   گزاف در اين همكاري بي تأثير نبود اما توجه پيراندللو به سـينما، جـدا از انگيـزه   

اش به شـدت توجـه   مالي، از جنس ديگري بود. اين رسانة جديد به لطف امكانات تازه
هاي مطرح سـينمايي و  كوشيد ميان نظريهزيباشناسانة او را جلب كرده بود. پيراندللو مي

دنياي تئاتر پلي ارتباطي ايجاد كند. در جهـان سـينما، يكـي از كسـاني كـه پيرانـدللو را       
هاي آيزنشتاين و به خصـوص  بود. نظريه 8سخت تحت تأثير قرار داد سرگئي آيزنشتاين

استفادة او از عنصر صدا و گفتار متن بسيار مورد توجه پيراندللو قرار گرفت، به طـوري  
انديشـيد كـه اگـر    مايش آن در صحنة تئاتر بود و بـه ايـن مـي   كه به جديت به دنبال آز

صدايي از خارج صحنه، به مانند گفتار مـتن فـيلم، در صـحنه پخـش شـود چـه تـأثير        
  همان).دراماتيكي ايجاد خواهد كرد (

هاي تئاتري پيراندللو و نگاهي كه به سينما و تئاتر داشت در فيلمسازان نسـل   ديدگاه
 9توانيم بـه ژان لـوك گـدار    ها مي ترين اين چهره د است. از مهمآيندة او به خوبي مشهو

من از فرم مستندگونه استفاده كردم تـا بـه   «گويد:  اشاره كنيم. خود گدار در اين باره مي
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4. Luciano Zuccoli  
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شـش شخصـيت در    منـد هسـتم كـه   تخيل شكلي واقعي ببخشم. مـن بسـيار عالقـه   
ي نشان بدهم كه تئـاتر  را به فيلم برگردانم تا به شكلي سينماي وجوي نويسنده جست
 2)، سـرباز كوچـك  1959( 1افتـاده ازنفـس هايي مانند گدار در فيلم(همان). » چيست

هـاي پيرانـدللويي را نشـان     ) به روشني تأثير موتيف1961( 3) و زن زن است1960(
تـوان بـه   انـد، مـي  داده است. از بين سينماگران ديگري كه تحت تأثير پيراندللو بوده

اشاره كرد. برگمان، كه او نيز از دنياي تئاتر بـه سـينما    5و ژان رنوار 4اينگمار برگمان
هـا،   )، هم در ساختار و هـم در طراحـي شخصـيت   1948( 6زندانآمده بود، در فيلم 
در  ). او44همـان  بود ( وجوي نويسنده شش شخصيت در جستآشكارا تحت تأثير 

يه را در پيش گرفـت و از  ) نيز اين رو1960( 7چشمان شيطانفيلم ديگر خود با نام 
هـاي   گر در صـحنه راوي داستان نه فقط به عنوان يك روايتگر بلكه به عنوان مداخله

)، كـه دربـارة يـك    1952( 8كالسـكة طاليـي  ژان رنوار نيز در فيلم  فيلم استفاده كرد.
گروه تئاتري كمديادالرته در قرن هجـدهم اسـت، مسـتقيماً بـه سـنت پيرانـدللويي       

اي پيچيده از واقعيت و خيـال  با استفاده از شيوة بازي در بازي، رشته گردد و، بازمي
پيرانـدللو بـر بسـياري از    «گويـد:   آورد. خود رنوار در ايـن بـاره مـي    را به وجود مي

پـردازي را   اي با انبوهي از خيـال  نويسان مدرن تأثير گذاشته است. او پنجرة تازه درام
ز، مانند بسياري ديگـر، از آن هـوا قـدري تـنفس     انتها باز كرد و من ني هاي بي به افق
  ).143 9(بيشاپ» كرديم

البته پيراندللو همان گونه كه تأثيرات بسياري بر نگاه سـينماگران مـدرن گذاشـت از    
ــة     ــاموفق در زمين ــة ن ــد تجرب ــذيرفت. او، پــس از چن ــأثيرات بســياري پ ــز ت ســينما ني

را منتشر كرد. ايـن   10بيوي فيلمبردارهاي سرافينو گودفتررمان  1916نويسي، در  نامه فيلم
هـايي كـه بـيش از ادبـي بـودن سـينمايي باشـند و         نوشتن داسـتان  براي اثر تالشي بود

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Breathless  
2. Little Soldier 
3. Une femme est une femmes 
4. Ingmar Bergman 
5. Jean Renoir 
6. Prison (fangelse) 
7. The Devil’s eyes 
8. Le carrosse (The Golden Coach) 
9. Bishop 
10. Shoot! The Notebook of Serafino Gubbio Cinematograph Operator 
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ــر، مــا شــاهد كــات، فــالش  بــك،  محــدوديت جهــان داســتاني را بشــكنند. در ايــن اث
هاي سينمايي هستيم؛ حتي بخشي از رمـان بـه صـورت     فوروارد و بسياري از فرم فالش

گيـرد.   ته شده است و خواننده با اين كار ميان دنياي واقعي و تخيلي قرار ميسناريو نوش
اين كتاب شرح و بياني است فيلسوفانه از سينما، نه تنها به عنوان يك رسانه و فرم تازة 

  ).43هنري بلكه به عنوان منظري تازه از زندگي مدرن (نالف 
بـه   1920شـود. او در دهـة    نمي فعاليت پيراندللو در عالم سينما تنها به اينجا ختم

را تأسيس كرد. سياست  3كمپاني فيلم تپسي 2و اومبرتو فراچيا 1ليهمراه آرنالدو فراتيِ
هايي بود كه با نگاهي به آثار ادبي جهان ساخته شـده باشـند.    اين كمپاني ساختن فيلم

بر اساس  )1921( 6اينديانا، 5) بر اساس داستاني از ادگار آلن پو1920( 4شب رمانتيك
بر اساس داستاني از پيراندللو محصول اين  )1921( 8رز، و فيلم 7داستاني از ژرژ ساند

هـاي   ). يكـي از بهتـرين اقتبـاس   24 9كمپاني بود (داوينچي نيكولز و اُكيـف بـاتزوني  
. 11) به كارگرداني والتر روتمن1933( 10فوالدسينمايي از آثار پيراندللو اثري بود با نام 

ارتباطي پيراندللو با نئورئاليسم ايتالياست كه پس از جنگ جهـاني دوم بـه    اين اثر پل
و امثال او شد  12بخش پرچمداران نئورئاليستي مانند چزاره زاواتيني وجود آمد و الهام

شــش ســناريوي  14بــا همكــاري آدولــف لنتــز 1930). پيرانــدللو در 226 13وِردونــه(
امة مشهور خودش را نوشت كه ن بر اساس نمايش جوي نويسندهو شخصيت در جست

البته هرگز به فيلم در نيامد، زيرا پيراندللو اعتقاد داشت اين اثر بيشتر متكي بـر زبـان   
دهد كه پيراندللو تا چه حد بـه جـدا    است تا تصوير. اين گفتة او به روشني نشان مي

  ).47بودن زبان سينما از تئاتر اشراف داشته است (نالف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Arnaldo Fratieili 
2. Omberto Fracchia 
3. Tepsi 
4. A Romantic Night 
5. Edgar Allan Poe 
6. Indiana 
7. George Sand 
8. The Rose 
9. Da Vinci Nichols & O’Keefe Bazzoni 
10. Steel (Acciaio) 
11. Walter Ruttman 
12. Cesare Zavattini 
13. Verdone 
14. Adolf Lantz 
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تنيـدگي   : تجسم درهمرز ارغواني قاهرهو  ي نويسندهوجو شش شخصيت در جست
 واقعيت و خيال

هاي واقعي و تخيلي كه ويژگـي مهـم    ي شخصيتيتالقي تخيل و واقعيت و رودررو
تـوجهي از آثـار وودي آلـن نيـز مشـاهده       آثار نمايشي پيراندللو است در تعداد قابل

اشاره كـرد   1بزن سمنگو اون آهدوباره توان به  هاي شاخص آن مي شود. از نمونه مي
كنـد و   زنـدگي مـي   2كه شخصيت اصلي فيلم همواره در كنار روح همفري بوگـارت 

ساية اين شخصيت در همه جـاي زنـدگي او حضـور دارد. آلـن ايـن ديـدگاه را در       
ساخته  5) فليني1963( 4هشت و نيمكه با نگاهي به فيلم  ،3خاطرات هتل استارداست

(كه نقش او را  6اين فيلم، فيلمسازي به نام سندي بيتس در دهد. شده است، ادامه مي
شـود. ايـن    اش محاصره مي كند) با خاطرات و زنان زندگي گذشتهخود آلن بازي مي

) بيشـتر گسـترش   1997( 7شكني هـري  شالودهديدگاه همچنين در اثر ديگر او با نام 
اي كـه از  ندهشـود، نويسـ   ظـاهر مـي   8يابد. در اين فيلم، آلن در نقش هري بـالك  مي

كنـد و در   هاي اطرافش بـراي نوشـتن داسـتان اسـتفاده مـي      زندگي خود و شخصيت
  گيرد. ها قرار ميمحاصرة دو دسته از شخصيت

مشـاهده   رز ارغواني قـاهره توانيم در  اما اوج تأثير پيراندللو بر آثار وودي آلن را مي
وجـوي نويسـنده    جسـت شش شخصيت در نامة  كنيم، به ويژه تأثيري كه آلن از نمايش

  گرفته است.
شش شخصيت نامة  ماية اصلي پيراندلو در نمايش بازي با مرز واقعيت و خيال دست

است. اين دو با ايجاد  رز ارغواني قاهرهو وودي آلن در فيلم  وجوي نويسنده در جست
تقابل ميان جهان حقيقي و غيرحقيقي به خاصيت مكمل بودن اين دو جهـان بـراي هـم    

شـش شخصـيت   نامة  كنند. براي درك توضيحات فوق، ارائة طرح كلي نمايش ياشاره م
  رسد.  الزامي به نظر مي وجوي نويسنده در جست

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Play It Again, Sam 
2. Humphrey Bogart 
3. Stardust Memories 
4. 8 1/2 
5. Federico Fellini 
6. Sandy Bates 
7. Deconstructing Harry 
8. Harry Block 
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اي از پيرانـدللو هسـتند    نامه يك گروه تئاتري در سالن نمايش مشغول تمرين نمايش
م هاي ناتما كنند كه شخصيت شوند و ادعا مي كه ناگهان شش نفر ناشناس وارد سالن مي

وجوي نويسنده هستند تا داستانشان را كامل كند. در ابتدا  اند و در جست نامه يك نمايش
اند ولي كـارگردان، كـه تـوجهش جلـب شـده       كنند كه اين شش نفر ديوانه  همه فكر مي

ها اصرار دارند كه  گيرد داستان آنان را به روي صحنه بياورد. شخصيت است، تصميم مي
خودشان را بازي كنند؛ بـدين ترتيـب گـروه تئـاتر مشـغول      فقط خودشان قادرند نقش 

خواهد كه نقـش ايـن شـش     شود. سپس كارگردان از بازيگران گروه مي تماشاي آنها مي
خواهد كـه   افتند و كارگردان مي نفر را ايفا كنند اما شش شخصيت به شدت به خنده مي

زي در بازي به وجـود  خودشان نقششان را ادامه بدهند. بدين ترتيب، فضايي به شكل با
  وآمد است. آيد كه مدام ميان واقعيت و خيال در رفت مي

اين شش شخصيت به دنبال آن هستند كه خودشان زندگيشان را تعريـف كننـد، بـه    
وجود خويش اصالت ببخشند و سرانجام صاحب هويت شوند. شايد بتوان ايـن اثـر را   

نست كه بعدها ظهور كرد. در ميـان  اي بر اگزيستانسياليسم مدرني دا در يك كالم مقدمه
هاي بسـياري وجـود دارد.    ميان وودي آلن و پيراندللو شباهت ن،سينماگران معاصر جها

شناسي اكتشاف شخصيت انسان  نام وودي آلن در عالم سينما بيش از هر چيز با زيبايي«
هـاي   ). هماننـد نوشـته  53نـالف  » (و طبيعت زندگي و تضاد آن با مرگ مترادف اسـت 

يراندللو، بسياري از آثار آلن نيز متمركز بر اين پرسش اساسي است كه زنده بودن چـه  پ
معنايي دارد. در حقيقت آثار آلن نيز مانند پيراندللو از ديدگاه اگزيستانسياليستي مـدرني  

ناپذير بودن مرگ در آن  هايي از معناباختگي و ناگزيري و چاره اشباع شده است كه رگه
ترين موفقيت هنري و تجاري توأمـان او،   شود. اين ويژگي در بزرگ به وضوح ديده مي

و  خاطرات هتل استارداست، عشق و مرگ) گرفته تا آثاري مانند 1977( 1آني هاليعني 
  شود. ) به وضوح ديده مي1972( دوباره اون آهنگو بزن سم

در در دوران ركـود اقتصـادي،   ايـن قـرار اسـت:     رز ارغواني قـاهره طرح كلي فيلم 
اي  بـه همـراه خـواهرش در كافـه     2وپا به نـام سيسـيليا   دست نيوجرسي، زني جوان و بي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Annie Hall 
2. Cecilia 
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كارش را از دست داده و نـه تنهـا بـه سيسـيليا      1پيشخدمت است. شوهرش مونك
كنـد. سيسـيليا    وفادار نيست بلكه درآمد اندك او را هم صـرف قمـار و الكـل مـي    

برد و هر فيلم را چنـد بـار    مي شان پناه هميشه براي تسكين خود به سينماي محله
در  2و شخصيتي به نـام تـام باكسـتر    رز ارغواني قاهرهبيند. به ويژه شيفتة فيلم  مي

فيلم است. سرانجام يك روز، در حين تماشاي فيلم، تام باكستر سيسيليا را خطاب 
كند و از پـردة سـينما بـه دنيـاي واقعـي       اش را به او ابراز مي دهد و عالقه قرار مي

آيد. اين آغازِ از بين رفتن مرز رؤيا و واقعيت و آشـوبي اسـت كـه بـه وجـود       مي
آيد. سرانجام سيسيليا، اين زن سرخورده كه به رؤياپردازي پناه آورده است، بـا   مي

كنـد و   رؤياي رفتن به هاليوود به همراه بازيگري كه نقش تام باكستر را بازي مـي 
اش  باكستر خيالي و هم از شوهر واقعـي  آرزوي ستاره شدن در هاليوود، هم از تام

  كشد. دست مي
مند به بازيگري و ستاره شدن راهي  هزاران مشتاق و عالقه 1920در اوايل دهة 

شدند. بر اين اساس آثار بسياري نوشـته شـد. اولـين نـوول امريكـايي       هاليوود مي
ـ دربارة تأثير اغواگر سينماي هاليوود بر زندگي مردم معمولي با نام   3ون سـينما مرت

اين كتاب به قدري اسـتقبال شـد   از . 4اي بود به نام هري لئون ويلسون ثر نويسندها
 1924اجراي موزيكـالي از آن بسـيار پرفـروش شـد و هـم در       5كه هم در برادوي

 سـاخته شـد.   6اقتباس سينمايي موفقي از آن در هاليوود به كارگرداني جيمز كـروز 
بهتـرين كتـاب دربـارة امريكـاي قـرن بيسـتم        آن را 7گرترود استاينيك دهه بعد، 

شش شخصـيت  نامة  ماية نمايش درون به همراهاين اثر ). 93 8معرفي كرد (هاچينگز
شـد.   رز ارغواني قـاهره ماية وودي آلن براي خلق  دستوجوي نويسنده  در جست

وجـوي   شش شخصيت در جستنامة  در ادامه، به بررسي نقطة اشتراك مهم نمايش
  شود. پرداخته مي رز ارغواني قاهرهيلم و فنويسنده 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Monk 
2. Tom Baxter 
3. Merton of the Movies 
4. Harry Leon Wilson 
5. Broadway 
6. James Cruze 
7. Gertrude Stein 
8. Hutchinngs 
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  نمايش در نمايش (سياليت مكان) 
ندللو پاسخي تئاتري به نگرش دوقطبي بودن جهان است. اتكنيك نمايش در نمايش پير

وجوي  شش شخصيت در جستتوان در دو اثر شاخص او، يعني  اوج اين تكنيك را مي
وة تئاتر در تئاتر كه پيراندللو در اين مشاهده كرد. شي سازيم امشب از خود ميو  نويسنده

امشب از خـود  و  خواهي آن طور كه مرا ميهاي  نامه گيرد بعدها در نمايش اثر به كار مي
  ).212شود (خلج  تري ديده مي به نحو كامل سازيم مي

وجوي  شش شخصيت در جستنامة  با نمايش رز ارغواني قاهرهاولين وجه اشتراك 
ي و استفاده از شگرد نمايش در نمايش اسـت. داسـتانِ هـر دو    در مكان نمايش نويسنده

سالن سـينما   رز ارغواني قاهرهافتد، با اين تفاوت كه در  اين آثار در تماشاخانه اتفاق مي
هايي هستند براي رؤياسازي و  جاي سالن تئاتر را گرفته است. سينما و تئاتر هردو مكان

  فرار از واقعيت بيروني.
هاي خيـالي و حقيقـي و همچنـين دنيـاي      نشان دادن تقابل شخصيتپيراندللو براي 

كنـد و وودي   هاي خيالي اسـتفاده مـي   واقعي و دنياي خيالي از صورتك براي شخصيت
گذرد و رنگي بـودن   وسفيد نشان دادن فيلمي كه بر پردة سينما مي آلن اين كار را با سياه

ستر فقط هنگـامي كـه از درون پـردة    رساند. تام باك دنياي حقيقي خود فيلم به انجام مي
آيـد. تغييـر دادن دكـور     گذارد به رنگ دنياي واقعي (رنگي) درمـي  سينما پا به بيرون مي

شـان، در   هاي خيالي، متناسـب بـا داسـتان زنـدگي     صحنه و كارگرداني توسط شخصيت
 تنيدگي خيـال  نامة پيراندللو نمونة ديگري از همين دست است كه نشان از درهم نمايش

  و واقعيت در دو اثر دارد؛ درهم تنيدن دو زندگي، نمايش در نمايش.
يابـد. گـاهي مكـان حقيقـي      از واقعيت به وهم تغيير مـي  رز ارغواني قاهرهمكان در 

گـذرد و گـاه نيوجرسـي و     همان مكان فيلمي (قاهره، برادوي) است كـه بـر پـرده مـي    
ه، كـه متناسـب بـا    دكـور صـحن   وجوي نويسنده شش شخصيت در جستمردمانش. در 

هـاي خيـالي تغييـر جهـت      هاي نمايش بود به مكان زندگي شخصيت داستان شخصيت
جـايي ميـان    دهد. شگرد نمايش در نمايش امكان سـيال بـودن مكـان را بـراي جابـه      مي

  واقعيت و رؤيا، يا ميان مكان حقيقي و خيالي، براي دو مؤلف فراهم آورده است.
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در دوران ركود اقتصادي ناشي از جنگ قرار داده است  وودي آلن به عمد فضاي فيلم را
تا فقر و بيكاري در زندگي واقعي را در تقابل با آسايش و اميد در زندگي خيالي قرار دهد؛ 

هـا تنهـا رؤيابـافي (كـه ظهـور سـينما بـراي مـردم          در اين دوران سخت و فشار ناماليمتي
  ساليي بر فقر و فالكت مردم باشد.توانست ت اي تازه بخشيد) مي زده به آن جلوه مصيبت
آنان زماني  رز ارغواني قاهرهاند. در فيلم  كنندگان هاليوودي نيز به اين امر واقف تهيه

هاي خيالي فيلم، در كالفگـي انتظـار بـراي بازگشـت تـام       شوند شخصيت كه متوجه مي
اننـد تـام بـه    اند تا بتوانند م باكستر، به حقيقت وجودي خودشان انديشيده و آمادة طغيان

بهتره اين صـنعت بميـره.   «كنند:  زندگي واقعي بيايند، نااميدي خود را از سينما اعالم مي
  »هاي واقعي. خوان و افراد خيالي زندگي هاي خيالي مي افراد واقعي زندگي

، هنگامي كه دخترخوانده داسـتان تلـخ   وجوي نويسنده شش شخصيت در جست در
رگردان از به صـحنه آوردن وقـايع دردنـاك زنـدگي او     كند، كا زندگي خود را بازگو مي

توان چشم بـر   كند و در پاسخ به اعتراض دختر، كه اين حقيقت است و نمي ممانعت مي
تـوان روي صـحنه    همه چيز را، حتي اگر حقيقت باشد، نمـي «گويد:  حقيقت بست، مي

صـحنة تئـاتر و    اي است به خيـالي بـودن   ) و اين اشاره22: 1389(پيراندللو، » نشان داد
سينما، به ويژه در زمينة كمدي در ابتداي ظهورش، كه وظيفه داشت زندگي را زيباتر از 

هـا تنهـا    نامـه  ترين نمايش واقعي«به تعبير پيراندللو،  چه در حقيقت هست نشان دهد. آن
  ).139(براكت » اي از حقيقت را عرضه كنند قادرند تقليد مسخره

هاي خيـالي وارد   هاي واقعي با شخصيت لو شخصيتدر نمايش در نمايش پيراندل
رز يابـد. در فـيلم    شوند كه تا انتهاي نمايشنامه ادامه مي چالش و تضاد چشمگيري مي

گـذارد،   كه شخصيت تام باكستر پا به دنيـاي واقعـي مـي    نيز، پس از آن ارغواني قاهره
ن سـينما  هاي واقعي حاضر در سـال  هاي خيالي فيلم و شخصيت چالش ميان شخصيت

خـورد. شـگرد    شود و تا انتهاي فيلم به چشم مي با هدف اثبات حقانيت خود آغاز مي
نمايش در نمايش (سينما در سينما) تقابل و تضادي را از دنياي خيـالي و واقعـي بـه    

شد حق مطلب را ادا كرد: بـه رغـم تضـادهاي     دهد كه جز از طريق آن نمي دست مي
شوند، درست ماننـد جهـان    فق به حذف ديگري نميميان اين دو گروه، هيچ كدام مو

اند و در چالش مـداوم هسـتند. همـان     واقعي كه در آن، حقيقت و رؤيا در هم آميخته
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، سيسيليا، كه واقعيت تلخ جهان اطـرافش او  رز ارغواني قاهرهطور كه در انتهاي فيلم 
انه، رؤيـاي  وجوي يك زندگي عاشق كشد و او، در جست را دوباره به سالن سينما مي

نامـة پيرانـدللو نيـز     كنـد، در نمـايش   جديدي را با شخصيت مرد فيلم جديد آغاز مـي 
هـاي   نمايد كه در پايان، همـة شخصـيت   هاي خيالي چنان واقعي مي داستان شخصيت

آينــد و  واقعـي از مــرگ واقعــي دختربچــة كوچــك خـانوادة خيــالي بــه حيــرت مــي  
  كنند. زده كار را تعطيل مي وحشت

  
  زدگي ناشي از جنگ اجتماعي حاكم بر روزگار مؤلفان و واپسشرايط 

، تئاتر پيراندللو در بخشي تاريخ تئاتر جهانبندي اسكار براكت در كتاب  بر اساس تقسيم
شود. بعد از جنـگ جهـاني اول    با عنوان تئاتر در ايتاليا بين دو جنگ جهاني بررسي مي

ديت كرد كه معموالً آن را تئاتر گروتسك اي در نويسندگي ايتاليا اعالم موجو مكتب تازه
كه نـام   2نوشتة لوييجي كيارللي 1صورت و صورتكنامند. اين اصطالح از نمايشنامة  مي

). از ديگر مكاتبي كـه در  213اش يك گروتسك در سه پرده بود پيدا شد (براكت  فرعي
يـا  » م سـنتيك درا«ايتالياي پس از جنگ رخ داد مكتب فوتوريسم بود كه در درام با نـام  

هايي كوالژمانند بود كه تركيبي از عناصر  معرفي شد كه ويژگي آن درام» درام مصنوعي«
داد. تأثيرپـذيري پيرانـدللو از آيزنشـتاين و مفـاهيمي كـه از طريـق        مختلف را نشان مي

تدوين و تركيب تصاوير و تلفيق آواز و صدا و تصوير و غيـره در تئاترهـايش بـه كـار     
از اين ويژگي است. جنبش ديگري كه در دوران فعاليت هنري پيرانـدللو  برد نمودي  مي

 اروپا در جهاني دوم و اول هاي جنگ فاصلة در كه شكل گرفت جنبش سوررئاليسم بود
 يواقعيتـ  جـاد رئاليسم هدف هنرمنـد اي ر. در سوآمد وجود به دادائيسم مكتب ادامة در و

واقعيتي برتـر  «و آفرينش يا ؤواقعيت و ر ، آميختنبه عبارت ديگر است، ياتازه و مطلق 
هـا و   زدگـي  اين مكاتب ادبي در زمان بين دو جنگ جهاني و بعد از واپـس ». از واقعيت

هاي ناشي از جنگ جهاني اول شكل گرفته بودند و بالطبع محافل ادبي و  فقر و وحشت
  اند. هنري و نويسندگان آن دوران، از جمله پيراندللو، را تحت تأثير قرار داده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. The Mask and the Face 
2. Luigi Chiarelli 



 149  
  تنيدگي واقعيت و خيال... درهممقاله 10/1 ادبيات تطبيقي

 

هـاي   زمان فيلم را دورة ركود اقتصادي پـس از بحـران   رز ارغواني قاهرهآلن نيز در 
هاي اصـلي دربـارة بسـته شـدن      كند و در فيلم بارها از زبان شخصيت جنگ انتخاب مي

سيسيليا بارها به تام، كه از فيلم بيرون آمده و پا كند.  ها، فقر و جنگ صحبت مي كارخانه
كند كه كشور وضع مناسبي ندارد و در بحـران   شته است، گوشزد ميبه دنياي واقعي گذا

جنـگ  «است و زندگي در شرايط جنگ و دنياي بدون شغل سخت است و او چيزي از 
داند. جنگ بزرگ مد نظر سيسيليا همان جنگ جهاني است كه زندگي مردم  نمي» بزرگ

د، كــه واقعيــت اروپــا را دســتخوش تغييــرات زيــادي كــرد، از جملــه در حــوزة اقتصــا
خواهد به  انكارناپذير زندگي و مهرة اصلي بازي زندگي مردم واقعي است. وقتي تام مي

هـاي   همراه سيسيليا به رستوران برود، در واكنش به نگراني سيسيليا بابت نداشتن پول، پول
ر ارزش بودن پولش د كه متوجه بي دهد اما سرانجام، پس از اين خيالي خود را به او نشان مي

گيرد به جاي زنـدگي   بيند، تصميم مي تر از قبل مي شود و سيسيليا را نگران دنياي واقعي مي
در دنياي واقعي، سيسيليا را با خود به درون دنياي تخيلي فيلم و پردة سـينما ببـرد تـا پـول     

شان ادامه دهند، همان گونه كه بارها  تر باشد و به زندگي عاشقانه خرج كردن برايشان راحت
  »شن. من از جايي ميام كه مردم نااميد نمي«گويد:  سيسيليا مي به
  

  هاي واقعي  هاي خيالي در تضاد با سياليت شخصيت واقعيت شخصيت
رز ارغـواني قـاهره   و  وجـوي نويسـنده   شش شخصيت در جستنقاط مشترك ديگر از 
خصـيت  كـه ش  اشاره كرد و تأكيد بر اين» شخصيت خيالي«توان به تعريف مؤلفان از  مي

خيالي، برخالف شخصيت واقعي، در فيلم و نمايشنامه داراي ثبـاتي اسـت كـه ديگـري     
يك شخصيت تئـاتر  «گويد:  فاقد آن است. در نمايشنامه، شخصيت پدر دربارة خودشان مي

هميشه دنياي مخصوص خود و حركات و رفتار مشخص دارد. هميشه براي خودش كسي 
: 1389(پيرانـدللو،  » اسـت هـيچ كـس نباشـد    است در حالي كه يك آدم معمـولي ممكـن   

 گويد: ). او در ادامه، دربارة حقيقت وجودي، به كارگردان چنين مي73و72

  شود. پدر: طبيعي است، چون حقيقت وجود شما هر آن عوض مي
شود. اين سرنوشت همه  دانند كه ممكن است عوض بشود. مرتب عوض مي كارگردان: همه مي

  است.



 تنيدگي واقعيت و خيال... درهم   150  10/1 ادبيات تطبيقي  مقاله
 

  ).74شود (همان : ولي سرنوشت ما عوض نميكشد) پدر (فرياد مي
خواهنـد   انـد و مـي   تخاب قائلان و آزادي حق اثر براي خود دو در خيالي هاي شخصيت

  گويد: واقعي باشند. در قسمتي از نمايشنامه، شخصيت پدر به كارگردان مي
  خواهيم زندگي كنيم.پدر: ما مي

  كارگردان: زندگي ابدي؟
  ).61شد اقالً چند وقتي در وجود شما زندگي كنيم (همان  يپدر: نه قربان. ولي اگر م

هاي روي پرده به دنبـال وجـود داشـتن و زنـده      هم شخصيت رز ارغواني قاهرهدر 
كنندگان هاليوودي از بازگشت تام باكستر بـه دنيـاي فـيلم     بودن هستند. هنگامي كه تهيه

هاي فـيلم   ش كند، شخصيتخواهد پروژكتور را خامو اند و مسئول سينما مي نااميد شده
پروژكتورها رو خاموش نكنين. همه جا تاريـك ميشـه و مـا ناپديـد     «شوند:  معترض مي

 » دونين ناپديد شدن چه جوريه؟ شيم. نمي مي

خورد و  ها، كه تام باكستر خيالي از شوهر سيسيليا كتك مي در يكي ديگر از سكانس
يسـنده (آلـن) بـر حقيقـت ثابـت و      آيد، تأكيد نو در ظاهرش هيچ تغييري به وجود نمي

هـاي واقعـي    هاي موجود در قصه در برابر حقيقـت متغيـر انسـان    تغييرناپذير شخصيت
كنيم. ايـن يكـي    ما هيچ وقت تغيير نمي«گويد:  است. تام در پاسخ به تعجب سيسيليا مي

  »از فوايد خيالي بودنه.
انـد و   را تـرك كـرده  ، در سكانسي كه تمام مردم سـالن سـينما   رز ارغواني قاهرهدر 

هاي روي پرده، كه از بالتكليفي و انتظار براي برگشتن  خواهند، شخصيت پولشان را مي
رفتة خود را  روند و همچون او، حقوق انساني ازدست اند، به فكر فرو مي تام خسته شده

  كنند: مطالبه مي
حـالي كـه    به خودمون نگاه كنيم! نشسـتيم و بـه يـه سـناريوي احمقانـه خيـره شـديم، در       

هـا،   شن. سران اسـتوديوها، نويسـنده   روز ثروتمندتر مي هاي هاليوود از كار ما روزبه خيكي
هاي روي پـرده هسـتيم نـه     ريزيم! ما شخصيت هاي سينما. اين ما هستيم كه عرق مي ستاره

گم متحد شيم و كاري كنيم. بيـايين خودمونـو از نـو تعريـف كنـيم. بيـايين        اونها... من مي
بينيد؟ مـا واقعيـت    رو تو دنياي واقعي و اونها رو تو دنياي خيالي فرض كنيم. ميخودمون 

  هستيم و اونها رؤيا.
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وودي آلن، با انتخاب و جايگزين كردن رسانة سينما به جاي تئاتر در داستان خـود،  
دهد. در اين فـيلم،   بحراني را كه حاصل شكستن مرز خيال و واقعيت است گسترش مي

پردة سينما در شهر نيوجرسي، تام باكسترهاي ديگـري نيـز در سـينماهاي     با فرار تام از
كنند. عالوه بر اين، آلن با بردن  شهرهايي مانند شيكاگو، دنور و سنت لويس هم فرار مي

دهد كـه نـه تنهـا مـردم دنيـاي واقعـي        شخصيت سيسيليا به درون دنياي فيلم نشان مي
ها و  هاي رؤيايي نيز با حسرت ه شخصيتها و كمبودهاي خودشان را دارند بلك حسرت
انـد. از نمودهـاي بـارز ايـن مسـئله       هاي خود دست به گريبان و از تكرار خسته نداشته

هاي درون داستان فيلم با آمدن شخصـيتي جديـد و عـوض     هيجاني است كه شخصيت
دهند، مانند رهبـر اركسـتري كـه ناگهـان گـروه اركسـتر را        شدن خط داستاني نشان مي

آور اسـت، موسـيقي    اي مـالل  كند و بـه جـاي آهنـگ هميشـگي، كـه قطعـه       ف ميمتوق
كنـد و بـا خوشـحالي تمـام، بـرخالف هميشـه، در وسـط صـحنه          چارلستون اجرا مـي 

نامـة پيرانـدللو كـه بـا جدوجهـد       رقصد. از اين گونه است شخصيت مادر در نمايش مي
ه قبالً اتفاق افتـاده و تمـام   خواهد صحنة ديدار او با پسرش را ك فراوان از كارگردان مي

هايي را كه در آن لحظه نتوانسته بود  شده است كارگرداني كند تا او بتواند اين بار حرف
بر زبان آورد به پسرش بگويد و اتفاقي را كه رخ داده بود به شكل ديگري ديگري رقـم  

 هـاي  خصلتي انساني است كـه شخصـيت  » حسرت«بزند و مانع از اتفاقات شوم بشود. 
حـق  «و » عشـق «اند؛ از اين دست است تمنـاي   گريبان به خيالي در هر دو اثر با آن دست

كشاند و خصلتي انساني و واقعي به  كه تام باكستر را به بيرون از پردة سينما مي» انتخاب
كند كه من حق انتخـاب دارم و در سكانسـي    دهد. تام بارها به سيسيليا گوشزد مي او مي

هاي  تخاب تام باكستر و گيل شپرد واقعي مردد است يكي از شخصيتكه سيسيليا بين ان
ترين ويژگي زنـدگي انسـان آزادي    تصميمت رو بگير سيسيليا! مهم«گويد:  فيلم به او مي

گيـري او   تر از خـود سيسـيليا در تصـميم    شخصيت خيالي بسيار واقعي» اون در انتخابه.
  كند. نقش موثري بازي مي

وجــوي  شــش شخصــيت در جســتده در نمايشــنامة شخصــيت پــدر و دخترخوانــ
هـاي خيـالي ترسـيم     تر از ديگر شخصيت ، به گفتة خود پيراندللو، بسيار پررنگنويسنده

اند. پدر و دخترخوانده مدعي هسـتند كـه خودشـان واقعيـت موجـود هسـتند نـه         شده
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ي ا هـايي هسـتند كـه نويسـنده     كنند. آنـان شخصـيت   بازيگراني كه نقش آنها را بازي مي
خواهنـد آزاد باشـند. بنـابراين     انـد و مـي   خلقشان كرده و حاال عليه خود او طغيان كرده

گردنـد كـه    يا كارگردان ديگـري مـي    در به دنبال نويسنده اند و دربه نويسنده را رها كرده
كـه كـارگردان    شان، تجسم ببخشد. آنها از ايـن  آنها را مطابق ميل خودشان، خود حقيقي

شان را روي صحنه بيـاورد از او نااميـد    هاي حقيقي و تلخ زندگي شود بخش حاضر نمي
ها، وقتي بازيگران و كارگردان دربارة طراحي صحنة جنايتي  شوند. در يكي از صحنه مي

كننـد،   اشاره مي» اي توهم صحنه«كه پدر بر دخترخواندة خود روا داشته است به عبارت 
بـه آنچـه در زنـدگي    » تـوهم «اطالق  كند چون معتقد است پدر با عصبانيت شكايت مي

  آنان رخ داده جز جنايتي براي پوشاندن حقيقت نيست: 
اگه اين امكان هست كه ما بيرون از جهان توهم واقعيتي نداشته باشيم شما هم بهتره چندان بـه  

شه كه  واقعيت خودتون مطمئن نباشيد. چون واقعيت هم ـ مثل واقعيت ديروز ـ فردا معلوم مي  
شـه امـا    تريم. واقعيت شما از امـروز بـه فـردا عـوض مـي      يش نبوده. ما از شما واقعيتوهمي ب

  ).71 :1389كنه. اينو بدونيد! تفاوت ما با شما همينه (پيراندللو،  واقعيت ما تغيير نمي

ايـن  «كنـد كـه    نامة خود ارائه داده است اذعان مـي  پيراندللو درگفتاري كه در نمايش
اي پيدا كرده بودند كه مال خودشان بود نه  ديگر زندگيهاي مخلوق ذهن من  شخصيت

هايي كه خلق كرده بودم نبـودم و بنـابراين آنهـا را     مال من. من قادر به كنترل شخصيت
). در 109همـان  » (اي ديگـر اختيـار كننـد    رها كردم تا راه خـود را برونـد يـا نويسـنده    

ليوودي گيل شپرد، بـازيگر نقـش   كنندگان ها نيز تهيه رز ارغواني قاهرهسكانسي از فيلم 
تو توانايي كنترل مخلـوق خـودت رو   «گويند:  كنند و به او مي تام باكستر، را مؤاخذه مي

بنابراين، گيل براي بازگرداندن اعتبار خود مأمور پيدا كردن تام و بازگرداندن او » نداري.
  شود.  به دنياي فيلم مي

خورد،  ه طور اتفاقي به سيسيليا برميوجوي تام ب گيل، هنگامي كه سرانجام در جست
اون شخصيت منه. من درسـتش  «گويد:  گاه تام مي براي متقاعد كردن او به افشاي مخفي

اين در حالي است كه وقتي تام جهانگرد در سكانس هاي پايـاني فـيلم بـا گيـل     » كردم.
اي اثبـات  ، بـر »ام مـن تـو را زنـده كـرده    «كند  شود، در پاسخ به او كه ادعا مي مواجه مي

تنش موجود ميان بازيگران و » ام و وجود دارم! پس من زنده«گويد:  موجوديت خود مي
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شش شخصيت خيالي در نمايشنامة پيراندللو نيز از همين دست است. بازيگران مـدعي  
هـا را   خواهند شخصيت دهند و وقتي مي هاي خيالي جان مي هستند كه آنها به شخصيت
انگيزند زيـرا   هاي خيالي را برمي د خنده و تمسخر شخصيتمطابق سليقة خود بازي كنن

  دانند. تر از بازيگران مي آنان حتي شيوة نگاه خود را بسيار حقيقي
كنـد و   با حيله به سيسيليا ابـراز عالقـه مـي    1، دست آخر شپردرز ارغواني قاهرهدر 

رد واقعـي را  گيـرد. او سـرانجام مـ    اينجاست كه سيسيليا در انتخاب بين دو مرد قرار مي
در «خواهد به دنياي فيلم برگردد چـون معتقـد اسـت     كند و از تام خيالي مي انتخاب مي

ولـي وقتـي خانـه را    » دنياي شما، بر خالف دنياي ما، براي هر چيزي راه حلي هسـت. 
اش عمل كند و او را با خود به هاليوود،  رود تا به وعده كند و به سراغ شپرد مي ترك مي

شود. همـان واقعيتـي كـه     رو مي ها، ببرد با واقعيت تلخ زندگي روبه ردازيسرزمين رؤياپ
زنـدگي واقعـي شـبيه    «شوهرش هنگام ترك خانه در آستانة در به او گوشزد كرده بـود:  

كننـدة   و اين اتفاق بازگشتي دوباره است بـه دنيـاي ويـران   » گردي! فيلم نيست. تو برمي
  واقعيت.

برد و اين بار فيلمي موزيكـال   دوباره به سينما پناه ميشكسته  در پايان، زن تنها و دل
كند و پس از دقـايقي در دنيـاي فـيلم غـرق      را تماشا مي 3و جينجر راجرز 2از فرد آستر

يابند كـه   نامه) اين گونه پايان مي (هم فيلم و هم نمايش شود. بدين ترتيب هر دو اثر مي
تواند مسكني  و رؤياپردازي فقط مياي جز انتخاب واقعيت وجود ندارد  در نهايت چاره

باشد براي فراموشي موقت تلخي واقعيت، اگرچه به قول پـل لـويي مينيـون در تحليـل     
  ).238(مينيون » زندگي كمتر از هنر حقيقت دارد«پيراندلو: 

  
 گيري نتيجه

هاي بارزي را در اين دو  تنيدگي واقعيت و خيال مؤلفة مشتركي است كه همانندي درهم
دهد. از اين دست است سياليت مكـان بـا اسـتفاده از شـگرد نمـايش در       ش مياثر پوش

تنيـدگي   زدگي ناشي از جنگ و درهـم  نمايش. شرايط اجتماعي حاكم بر مؤلف و واپس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Shepherd 
2. Fred Astaire 
3. Ginger Rogers 
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هـاي خيـالي در تقابـل بـا      هـاي حقيقـي و خيـالي و اصـل بـودن شخصـيت       شخصيت
  هاي واقعي. شخصيت

اليت مكانْ ابزاري است بـراي تجسـم   تكنيك نمايش در نمايش و بازخورد آن بر سي
تنيدگي واقعيت و خيال كه تجلي آن در چگونگي  زيربناي فكري اين دو اثر، يعني درهم

اي كه از واقعيت به خيـال در   خلق مكان است. مكان در اين دو اثر سيال است، به گونه
وجـوي   شـش شخصـيت در جسـت    در» سـالن تئـاتر  «مكان نمايشـي  وآمد است.  رفت

ميداني است مناسب براي اجراي تكنيك  رز ارغواني قاهرهدر » سالن سينما«و  هنويسند
  نمايش در نمايش.

زدگي ناشي از جنگ مولفة مشترك ديگري است كـه ايـن دو اثـر را پوشـش      واپس
هاي خيالي پيراندللو و پناه بردن آنان بـه چيـزي فراتـر از     دهد. سرگشتگي شخصيت مي

گرايـي و   در كنـار واقعيـت نمـودي آشـكار از پـوچ     واقعيت موجـود و آفريـدن خيـال    
استيصالي است كه پس از جنگ جهاني اول و در فاصـلة دو جنـگ بـر هنـر و ادبيـات      

گيري مكاتب هنري و ادبي، كه خاستگاهي جـز جنـگ و    اروپا حاكم بود و طبيعتاً شكل
رز  گيري نگرش هنري پيراندللو تـأثير بسـزايي داشـت. در    ويرانگري نداشت، در شكل

هـاي   زمان فيلم در دوران ركود اقتصادي پس از جنگ است و شخصـيت  ارغواني قاهره
 كنند. فيلم بارها به جنگ و نااميدي و سرخوردگي حاصل از آن اشاره مي

هـاي واقعـي در ايـن دو     هاي خيالي در تضاد با سياليت شخصيت واقعيت شخصيت
مدرن زير سيطرة ماشين و فنـاوري و  اي است از دورماندگي و انزواي انسان  اثر استعاره

رز و  وجـوي نويسـنده   شـش شخصـيت در جسـت   جنگ از اصل و حقيقت خـود. در  
هاي واقعي بـه   هاي خيالي و خيالي بودن شخصيت واقعي بودن شخصيت ارغواني قاهره

هاي خيالي ابژه، حقيقـت و اصـل در نظـر     اي متضاد پردازش شده است. شخصيت گونه
هاي خيـالي سـوژة جدامانـده از حقيقـت. آنهـا داراي ثبـاتي        يتاند و شخص گرفته شده

هـاي واقعـي فاقـد آن هسـتند. ايـن در تقابـل قـرار دادن دو نـوع          هستند كه شخصـيت 
  شخصيت، به خودي خود، نمودي است آشكار از تداخل رؤيا و واقعيت در اين دو اثر.

ات نمايشـي اسـت،   تبلور تأثيرپذيري خالقة سينما از جهـان ادبيـ   رز ارغواني قاهره
نمايشي با استفاده از زبـان تصـاوير. ايـن همـان      –يعني به تصوير كشيدن يك اثر ادبي 
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 وجـوي نويسـنده   شش شخصيت در جسـت هدفي بود كه پيراندللو در اقتباس سينمايي 
  خواست به آن برسد.  مي
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در تـاريخ ادبيـات جهـان،    هـزار و يـك شـب    هـاي  با توجه به جايگاه ويژة داستان
ور نگارندة رساله فصل دوم را به بررسي تأثير اين شاهكار ادبي بـر هنـر و ادبيـات كشـ    

هـزار  دهد. به عقيدة وي، هيچ اثري در طول تاريخ با اقبال جهاني فرانسه اختصاص مي
مواجه نشده است. در اين فصل، او نخست به معرفي و بررسي ريشة ايراني  و يك شب

كنـد. بخـش دوم بـه    پردازد و بدين منظور، شواهد و داليلي ارائه مياين اثر ماندگار مي
نويسـان و هنرمنـدان فرانسـوي    بر آثار اديبـان، نمايشـنامه   بهزار و يك شتحليل تأثير 

هاي ايراني فراتر گيري سادة مفاهيم و مضامين و استفاده از نامپردازد. اين تأثير از واممي
رود، تا حدي كه نويسندگان در طراحي صحنه، موسيقي، جزئيات پوشش و توصيف مي

ـ بهـره مـي   هزار و يـك شـب  زيبايي زنان نيز از  و  1هـاي آنتـوان هميلتـون   د. نقيضـه برن
  شاهدان خوبي بر اين گواهند. 2هاي آلن رنه لوساژنمايشنامه

تـوان   كنـد، مـي  با توجه به اطالعاتي كه صمصامي در اين فصل به خواننده ارائه مـي 
شناسد و در ميـان غربيـان   چه به گسترة خيال مربوط است، مرز جغرافيايي نميگفت آن

دهد كه وي از ديدگاه ود. از سوي ديگر، مطالب اين فصل نشان ميشنيز مقبول واقع مي
شناختي نيز به تطبيق اين تعامل فرهنگي نگريسته است. صمصامي، پس از اشاره به  روان

هـاي   كند تا تحليلي از اين شـباهت بر آثار فرانسوي، تالش مي شب هزار و يكرد پاي 
كاره  ها را نيمهشود و تحليلبحث عميق نميشناختي ارائه دهد كه متأسفانه زياد در  روان

هاي مختلف اين فصل، بيشتر شاهد تمركز و تكية او بر چگـونگي  كند. در بخش رها مي
از سوي فرانسويان هسـتيم و تحليـل و تفسـير چنـداني، كـه       هزار و يك شبدريافت 

  خورد. مختص تفكر شخصي نگارنده باشد، به چشم نمي
م از تأثير فرهنگ و ادب فارسي بر فيلسوفان بزرگ قرن نويسندة رساله در فصل سو

آورد. فيلسـوفان قـرن   هجدهم فرانسه، نظير ولتر، ديدرو و مونتسكيو، سخن به ميان مـي 
پردازنـد و راهكارهـايي را   هجدهم به نقد حاكميت جامعة خويش و فرهنگ عموم مـي 

كننـد. ايـن   مـي  اي آرماني و بهبود وضـعيت موجـود ارائـه   براي حركت به سوي جامعه
سـعدي نيسـت. ادبيـات     گلسـتان بهـاي  شباهت به مضامين عميـق و گـران  راهكارها بي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Antoine Hamilton 
2. Alain-René Lesage 
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تعليمي ايران سرشار از پندها و نكات ظريفي است كه در تمام ادوار و تمام جوامـع بـه   
كند. بدين روي، فيلسوفان شاخص فرانسوي از اين تعاليم رشد و تعالي انسان كمك مي

گونه كه سعدي در تأثير ادبيات فارسي بر آثارشان هويداست. همان بسيار بهره جستند و
از عدالت حاكمان، تكـريم جايگـاه انسـان، تسـاهل مـذهبي، فضـايل        گلستانحكايات 

رانـد، ولتـر و مونتسـكيو نيـز بـا اتكـا بـه        اخالقي، خردمندي و خردورزي سـخن مـي  
امـا ديـدرو بـا هـدفي      كننـد سعدي، از جامعة خويش انتقـاد مـي   گلستانهاي  مايه درون

انگيـز سـعدي در   بـرد. او از عبـارات فـاخر و خيـال    متفاوت از ادبيات ايران بهـره مـي  
كـه بـه عنـوان نگارنـدة      كنـد اسـتفاده مـي  هاي اجتماعي خـود و در تبليـغ راهـي    بيانيه

كند كه چگونه بـه دنبـال   ميپيموده است. صمصامي در پايان اين فصل بيان  دايرةاملعــارف
هـا تبـديل بـه مهـد     ، ايـران نـزد فرانسـوي   1773هاي شرقي در سال مدرسة زبانافتتاح 

نگيـز و  ا لفرهيختگان شد اما شاعران رمانتيك، در قرن نوزدهم، اين كشور را مأمني خيا
 اي ديگر بود.مسحور كننده معرفي كردند. از آن پس، نگاه به ايران به گونه

ن نگاه متفـاوت شـاعران فرانسـوي    صمصامي در چهارمين فصل از رسالة خود از اي
كند. وي در سه بخش مختلف، از تأثير هنـر و ادبيـات فارسـي بـر شـاعران      صحبت مي

گويد. در نخستين بخـش كـه مخـتص    مكاتب رمانتيسم، پارناس و سمبوليسم سخن مي
دهد كه شاعران اين مكتب چه مضـاميني را از  شاعران رمانتيك است، نويسنده شرح مي

بدين منظور، آثار برخـي از شـاعران رمانتيـك را بررسـي      اند ووام گرفته ادبيات فارسي
افسـانة  و  ديـوان شـرقيات  كند. نخست، به مطالعة دو اثر بزرگ ويكتور هوگو يعنـي   مي

سعدي، به وضوح در هر دو اثـر   گلستانپردازد. رد پاي ادب فارسي و به ويژه ميقرون 
اي از افكار شاعران مختلف مجموعهرقيات ديوان شهوگو قابل مشاهده است. هوگو در 

آورد. لحـن كلـي حـاكم بـر     ايران زمين مانند سعدي، موالنا، عطار و فردوسي گرد مـي 
تـر از ايـن، نـزد سـعدي     بعضي اشعار اين ديوان شبيه به آن چيزي است كه بسيار پيش

در  ايم. مضاميني نظير حاالت روحي، افسوس گذشته، گذر عمـر و زوال و نيسـتي  ديده
اي دارند. از سـوي ديگـر، هوگـو در ايـن اثـر بـزرگ بـه        آثار هر دو شاعر جايگاه ويژه

بيني شاعراني چون عطار و موالنـا را  گويد كه جهاناي از مفاهيم عرفاني سخن ميگونه
شـده و حضـور    ، جهـان ترسـيم  افسـانة قـرون  آورد. در اثر ديگـر او،  به ياد خواننده مي
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سـعدي بـه چشـم     گلسـتان ان بـاور مـانوي اسـت كـه در     نيروهاي نيكي و پليدي همـ 
توان گفت كه دارد و نمي گلستانخورد. بر خالف وي، المارتين خوانشي سطحي از مي

شناخت شرق تأثير زيادي بر وي گذاشـته اسـت امـا يكـي از مضـامين مهـم شـاهكار        
عـت را  جاودانة سعدي بر تفكر و نگارش او تأثير بسـزايي دارد: ايـن كـه المـارتين طبي    

انـدازد.  مـي  گلستانداند، نويسندة رساله را به ياد ديباچة اي از حضور خداوند ميجلوه
المارتين همچنين، با الهام از وجه غنايي و عاشـقانة شـعر سـعدي، احساسـات نـاب و      

كنـد. چنـين اسـت كـه آثـار او تـا بـه امـروز از         ماندگاري را در اشعار خود خلـق مـي  
  رود.فرانسه به شمار ميشاهكارهاي جاودان ادبيات 

هـا نگـاه كنـيم،    اي ديگر و به صورت كلي به ايـن تأثيرپـذيري  اگر بخواهيم به گونه
زمين و بـه طـور خـاص    دار فرهنگ مشرقيابيم كه مضامين شاخص رمانتيسم وامدرمي

كشور ايران هستند. فرانسويان با توجه به اقتضاي زمانه و روحيات جامعة خـود از ايـن   
ن در آثار خود بهره جستند و جهاني آرماني را بـه تصـوير كشـيدند، جهـاني     مفاهيم كه

سرشار از نيكي، شور عشق، زيبايي طبيعت و خاطرات شيرين كودكي. از سـوي ديگـر،   
سخن گفتن از احساسات و حاالت روحي كه عنصر مهم رمانتيسم است، پيش از آن به 

شد. اگر پژوهشـگري ماننـد   ديده مي تر، در ادبيات فارسي كمال و به زيبايي هرچه تمام
نيره صمصامي اين تأثير را به صورت موردي و مصداقي بررسي كرده است، شايد بتوان 
اين تأثيرپذيري را به طور كلي به مكتب رمانتيسم نسبت داد و گفت كه مضامين اصـلي  

 ريزي شده است. به بيـان ديگـر، ايـن مكتـب    اين مكتب بر پاية مفاهيم ادب فارسي پي
  اي است از مفاهيم شاخص ادبيات كهن فارسي.عصاره

اين فصل، نويسنده از تأثيرپذيري جنـبش ادبـي پارنـاس از هنـر      از در بخشي ديگر
گويد. براي اين دست از شاعران، وجه زيباشناختي ادب فارسي بيش از وجه فارسي مي

ر نگارگري ايـران  اي به هنغنايي و عاشقانة آن مهم بوده است. آنان همچنين توجه ويژه
دادند و عقيده داشتند حتي شاعران ايران نيز در آثار خود چنان تصوير زيبـايي  نشان مي

هاي باشكوه ايران اسـت.  كنند كه شعرشان به زيبايي نگارگريدر ذهن خواننده خلق مي
تأثير بسياري از اشعار سعدي، حـافظ و   1به اين شكل است كه اديبي نظير تئوفيل گوتيه
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1. Théophile Gautier 
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شـباهت بـه   كند كه بـي انگيز و رؤيايي ترسيم ميپذيرد و جهاني خيالات خيام ميرباعي
، ديگـر شـاعر بـزرگ    1نيست. در نظر لُكُنت د ليـل  شب هزار و يكهاي فضاي داستان

عيـار بـا زيبـايي مسـحوركننده و      فرانسوي، ايران سرزمين پريان اسـت، گلسـتاني تمـام   
بـرد   در برخي آثار خويش از هنر ايران بهره ميالعاده. بدين جهت است كه او نيز  خارق

 و در برخي ديگر از اشعار شاعراني چون سعدي. 

دار ادبيـات ايـران   كند كـه شـاعران سمبوليسـت نيـز وام    صمصامي در ادامه بيان مي
انگيـزي بهـره برنـد كـه     هستند. آنان سعي داشتند كه براي خلق آثار خود از جهان خيال

گاه مفـاهيم عميـق و    ش پارناس را تحت تأثير قرار داده بود و آنپيش از آن، پيروان جنب
بينـيم،   كه در ادب فارسي مي اي تازه بخشند. چنانفلسفي سمبوليسم را در اثر خود جلوه

شـناختي و تعليمـي بـه چشـم      اي سمبوليسـم روان در اشعار سعدي و حافظ نيـز گونـه  
شـود. مفـاهيمي ماننـد    اعر يافت مينظيري در آثار اين دو شهاي بيخورد و استعارهمي

كشف و شهود، رهايي از بند عالم صورت و رسيدن به عالم معنا، الهام و عشق آسماني، 
و  2كه ريشه در ادبيات ايران دارند، طنين خود را به گوش فرانسوياني مانند آرمان رونـو 

 نيز رساندند و تأثير بسياري بر آنان گذاشتند. 3ژان الهور

ن رساله به بررسي تأثير ايران بر نثرنويسان فرانسوي اختصاص دارد. آخرين فصل اي
هاي آييني ايران نيز سخن به ميـان  اين فصل عالوه بر ادبيات ايران، از فرهنگ و نمايش

هـاي مـذهبي و محـيط    بينيم كه چگونـه تعزيـه، داسـتان   آورد. در نخستين بخش ميمي
بر آنان تأثير گذاشت. نويسندة رساله در  فرهنگي كشور ايران به فرانسويان معرفي شد و
كنـد كـه    پردازد. وي در آغاز اظهار ميمي 4بخش دوم به تحليل سفرنامة كنت دو گوبينو

هاي پيشين كه بر روي اين سفرنامه صورت گرفته است اين سعي دارد بر خالف تحليل
تواند  ا در پايان نميبار از منظر ادبي به اثر بنگرد و وجه ادبي آن را نقد و بررسي كند ام

كنـد و قلـم   هـا عمـل مـي   به اين هدف دست يابد و تقريباً باز هم شبيه به ديگر تحليـل 
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كنـد چـرا كـه    كه شايسته است، بررسي نمي هاي ادبي اثرش را چناندوگوبينو و ويژگي
  كند.نويس بنام ترسيم ميتكية او بيشتر بر ايراني است كه اين سفرنامه

رود و جلوة  هاي فرانسوي ميصمصامي باز هم به سراغ سفرنامهدر آغاز بخش بعد، 
ير لوتي، نويسندة مشهور فرانسوي، از اين دست افـراد  نماياند. پيايران در آنها را بازمي

فرد گـردآوري   اي از اين تجربة منحصربهاست كه طي سفري كه به ايران داشته، سفرنامه
پردازد كه ديگران طـي سفرهايشـان   تصويري ميكرده است. نگارنده در ادامه به مقايسة 
كند كـه هـر يـك از آنـان چـه      اند. او تشريح ميبه ايران از اين كشور شرقي رسم كرده

اند و چه زوايايي از فرهنگ، ادب و هنر ايران زمين را به مخاطـب  نگاهي به ايران داشته
فرانسوي، مـوريس   اند. در پايان اين بخش نيز صحبت از نويسندة مطرحخود شناسانده

داد، تأثير بسيار عميقـي بـر   آورد. اشتياقي كه بارس به ايران نشان مي، به ميان مي1بارس
بيني او را با تفكر شرق پيوند داد، پيوندي كه منجر به خلق آثـاري  وي گذاشت و جهان

  ماندگار شد.
پردازد كـه   ها مي اي به بررسي سفرنامهدر واقع بخش دوم و سوم اين رساله از زاويه

تر و  نام گرفت. تصويرشناسي اين گونه مسائل را به شكلي عميق» تصويرشناسي«بعدها 
كنـد امـا نبايـد فرامـوش كـرد كـه خشـت اول آن را        تر تجزيـه و تحليـل مـي   مندقاعده

هـاي نخسـتين    دار تـالش اند و اين شاخه وامپيشگاماني چون دكتر نيره صمصامي نهاده
  تطبيقي است. پژوهشگران حوزة ادبيات 

بينيم كـه هـانري    رود، ميترين قسمت اين اثر به شمار ميدر آخرين بخش، كه كامل
دو مونترالن چگونه از سبك و انديشة اديبان ايران زمين، همچون حافظ، سعدي و خيام 

هاي آثار اين شاعران بـزرگ بـه فكـر مـونترالن جهـت داده      مايهبهره جسته است. درون
كند، شباهت بسياري به جهان شاعران ايراني دارد. چنين ترسيم مي است و جهاني كه او

است كه وي در آثار خويش از ماهيت جهان هستي، زندگي، عشـق، مـرگ و نيسـتي و    
گويـد. در ايـن   حتي شراب روحاني، كه مفهومي است مختص ادب فارسي، سخن مـي 

رشـتة تحريـر در    تر است و گويي نگارنده رساله را بـه هاي تطبيقي عميقبخش بررسي
  آورده است تا در نهايت به مطالب اين بخش برسد و تالش خود بر آن متمركز كند.
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نيره صمصامي رسالة دكتري خود را، كه از نخستين آثار حـوزة ادبيـات تطبيقـي بـه     
رود، در چارچوب مكتب فرانسوي ادبيات تطبيقي تهيه كرده است. او در ايـن  شمار مي

اي بـه سـوي    تحليل تأثير فرهنگ ايران بر ادبيات فرانسه، دريچه اثر، گذشته از تجزيه و
رود.  اي بسيار مهـم در ادبيـات تطبيقـي بـه شـمار مـي      گشود كه شاخه» تصويرشناسي«

هاي بزرگ ديگري، ماننـد  پژوهش او در زمينة ادبيات تطبيقي فارسي راهگشاي پژوهش
  ي است.، اثر مهم و ارزشمند دكتر جواد حديداز سعدي تا آراگون

  
  1زاده سيده حانيه رئيس
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  ادبيات تطبيقيدر نشرية  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  ن مجله در زمينهشود. اي هاي روشمند در ادبيات تطبيقي منتشر مي مطالعات علمي و تقويت پژوهش
هاي غالب ادبي،  ها و مايه هاي ادبي، انواع ادبي، مضمون روابط و تأثيرات ادبي، مطالعة تطبيقي نهضت

هاي علوم انساني ــ مانند سينما، نقاشي، عكاسي، موسيقي، علوم اجتماعي،  رابطة ادبيات با ساير شاخه
مطالعات اديان ــ و علوم دقيق ــ مانند محيط  شناسي، تاريخ، حقوق، مطالعات فرهنگي، فلسفه و روان

هاي جديد ادبيات تطبيقي همچون مطالعات  شناسي، فيزيك و پزشكي ــ و نظريه زيست، زيست
هاي ادبيات  هاي علمي و معرفي و نقد كتاب فرهنگي تطبيقي، مطالعات ترجمه و ادبيات جهان، گزارش

هر شش ماه يك بار توسط فرهنگستان زبان و ادب پذيرد. اين مجله در حال حاضر  تطبيقي مطلب مي
  شود. فارسي منتشر مي

  
  راهنماي نگارش مقاله

  در مقالة ارسالي، نكات زير بايد رعايت شود: 
 كلمه باشد. 200تا  150چكيدة فارسي مقاله بين  .1

 كلمه باشد. 9000تا حداكثر  6000طول مقاله  .2

ام دانشگاه يا مؤسسة محل اشتغال، نشاني عنوان مقاله، نام و سمت نويسنده/ نويسندگان، ن .3
اي جداگانه  هاي ثابت و همراه در صفحه پست الكترونيكي، شمارة دورنگار و شمارة تلفن

 آورده شود.

بر اساس ترتيب الفباييِ نام خانوادگي، نام  MLAبا پيروي از روش منابع مورد استفاده  .4
 رده شود:نويسنده (نويسندگان) به شرح زير در پايان مقاله آو

). نام و نام خانوادگي مترجم حروف مورب: نام خانوادگي نويسنده، نام. عنوان كتاب (كتاب
  يا مصحح. جلد، نوبت چاپ. محل نشر: ناشر، تاريخ انتشار.

نام و نام خانوادگي مترجم. عنوان نشريه ». عنوان مقاله«: نام خانوادگي نويسنده، نام. مجله
  )/ شمارة نشريه (سال انتشار): صفحات.حروف سياه(). شمارة دوره حروف مورب(

). حروف موربنام نشرية الكترونيكي (». عنوان مقاله«: نام خانوادگي، نام. پايگاه اينترنتي
  نام ماه  سال)  شمارة دوره (سال انتشار مقاله). تاريخ مراجعه به وبگاه (روز

  ˂نشاني دقيق پايگاه اينترنتي˃



 

ها در متن به صورت مورب بيايد و  ها و مجسمه ها، نقاشي ، نمايشنامهها ها، فيلم عنوان كتاب .5
هاي تحصيلي در گيومه قرار  نامه ها و پايان هاي كوتاه، مصاحبه ها، شعرها، داستان عنوان مقاله

 گيرد.

هاي داخل متن بين كمان (نام خانوادگي نويسنده شمارة صفحه يا صفحات) نوشته  ارجاع .6
). در مورد منابع غيرفارسي مانند منابع فارسي عمل شود و معادل 36شوند، مانند (حديدي 

هاي مستقيمِ بيش از چهل واژه به  قول التين كلمات در پانوشت همان صفحه بيايد. نقل
 متر) فقط از طرف راست درج شود. صورت جدا از متن با تورفتگي (يك سانتي

اطالع نويسندة مسئول خواهد  پذيرش مقاله مشروط به تأييد شوراي داوران است كه به .7
 رسيد.

شوند و شمارة آنها در هر صفحه  ها و اسامي التين و خاص در پانوشت آورده مي يادداشت .8
 شود. از يك شروع مي

 شود. تشكر از افراد و مراجع پشتيبان مقاله در پانوشت صفحة اول مقاله درج مي .9

حت و اعتبار علمي مطالب به اين مجله در ويرايش مقاالت ارسالي آزاد است. مسئوليت ص .10
عهدة نويسنده/ نويسندگان است. حق چاپ مجدد مقاله پس از پذيرش در كتاب يا نشرية 

 خواهد شد. ادبيات تطبيقيديگري منوط به اجازة كتبي سردبير مجلة 

رايگان از طريق وبگاه گروه ادبيات تطبيقي فرهنگستان در اختيار كلية  مقاالت هر نشريه به .11
 د.كن قرار خواهد گرفت. دفتر مجله دو نسخه از مجله را براي نويسنده ارسال مي پژوهشگران

هاي داخل يا خارج از كشور چاپ شده باشد. نويسنده يا  يك از مجله مقاله نبايد در هيچ .12
نويسندگان پس از ارسال مقاله به اين نشريه و قبل از تعيين تكليف نهايي مقاله نبايد آن را به 

 د.كننل جاي ديگر ارسا

  
  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 ←نگاري مقاله رعايت شود. (مثال: ميشود  فاصله در حروف است. نيم

 ها) گل

 .13متن مقاله با قلم بي لوتوس  .2
 سياه. 18ازنين عنوان مقاله با قلم بي ن .3

به نشاني پست  Microsoft Wordشده در برنامة  نگاري چاپ از مقاله، حروف يك نسخة قابل .4
الكترونيكي مجله فرستاده شود. دريافت مقاله از طريق پست الكترونيكي به نويسنده اعالم 

 خواهد شد.
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Interweave of Reality and Imagination; Luigi Pirandello and 
Woody Allen: 

A Study of Six Characters in Search of an Author (1921) and The Purple 
Rose of Cairo (1985) 

 

Behrooz Mahmoudi Bakhtiari1 
Associate professor, Dramatic Literature Department, University of Tehran 
Toktam Nobakht 
M.A. in Dramatic Literature, University of Tehran 
 
 

Luigi Pirandello, one of the avant-gardes of modern drama-writing, 
has an important place in cinematic studies for two reasons. The first 
reason is attributed to the theme of his works, based on searching for 
the concept of reality, the boundary between reality and imagination, 
and the proportion between these two. The second reason is the impact 
and influence of his plays and films on cinema. Influenced by the 
intellectual foundations of Pirandello’s works, Woody Allen has made 
The Purple Rose of Cairo (1985), which has got elements in common 
with Six Characters in Search of an Author. The challenge between 
reality and imagination, which is the main subject in these two works, 
resulted in similarities such as play within a play; the contradiction 
between the characters in films and the real ones; war-induced 
regression, and using comic language in the plays. The present study 
investigates the fundamental intellectual roots of Luigi Pirandello’s 
works and their influences on contemporary cinema. Moreover, the 
similarities between The Purple Rose of Cairo and Six Characters in 
Search of an Author and the impacts of Luigi Pirandello’s mindset on 
Woody Allen’s works, especially The Purple Rose of Cairo, are 
identified and discussed. 

Keywords: The Purple Rose of Cairo, Six Characters in Search of an 
Author, Reality and Imagination, Woody Allen, Luigi Pirandello  
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Henry de Montherlant: A Man of Letters at Saadi’s School 
 
Mehdi Behnoush1 
PhD in French Language and Literature 
Fatemeh Hoseinpour 
M.A. in French Language and Literature 
 
 
Montherlant is one of the greatest French literary figures who has 
been greatly influenced by Persian literature, specifically Saadi’s 
works. His two significant works, The Iron Fan and Another Moment 
of Happiness are a reflection of the thoughts of the great poet of 
Shiraz. In the first work, Montherlant talks about his knowledge of 
Persian literature, and in the second work, he combines what he 
grasped from Iranian writers with his genius to create one of his most 
significant works. The fluent and ornate style of Montherlant is 
reminiscent of Saadi’s style. He also seeks to convey the greatest 
meaning with the fewest words. However, the resemblance of Saadi's 
literary creation to that of Montherlant is not limited to stylistic 
features. There are also similarities in the subjects of their works; for 
instance, love, women, and travel are among the common subjects of 
both writers. 
 
Keywords : Saadi, Montherlant, comparative literature, style 
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A Comparative Study of the Influence of Literature on American 
Painting  

in the Nineteenth Century through Challenging the Dominant 
Discourse 

 
Zohreh Ramin1 
Assistant Professor of English Language and Literature, University of 
Tehran  
Fezeh Khataminia 
PhD Student in English Language and Literature, University of Tehran 
Parisa Pooyandeh 
PhD Student in English Language and Literature, University of Tehran  
 

Since literature and painting, like other forms of art, are not created in 
void, an inquiry of their interaction with the historical context reveals 
that there is a mutual influence between literature and painting with 
the socio-political and historical discourses of their time. This study 
indicates that how changes in American painting style in the 
nineteenth century were under the influence of literature. Moreover, it 
discusses how it could challenge the dominant discourse of that time 
by raising issues which were marginalized in the dominant discourse. 
It also examines the interactions of contradictory subcultures against 
the dominant ideology, with the help of the cultural materialism 
approach. The findings indicate that whereas European romanticism 
and the concept of sublime enhance the dominant element of 
development in nineteenth-century industrial Europe, American 
transcendentalism is considered as a dissident ideology opposing this 
progressive culture, to indicate how the dissidence influenced 
nineteenth-century American painting style. As a result of this 
influence, a different style of landscape painting emerged that was 
different from the common European styles, not only in technique but 
also in the choice of subject. 

Keywords: painting, literature, cultural materialism, European style, 
American style 
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The Female Characters in the Novels of Amir Hassan Chehelten 
and Ali Badr 

 
Yadollah Ahmadi Malayeri1 
Assistant Professor, Arabic Language and Literature, College of Farabi, 
University of Tehran  
Mojtaba Emranipour 
Assistant Professor, Arabic Language and Literature, College of Farabi, 
University of Tehran 
Somayyeh Sameni 
PhD Student, Arabic Language and Literature, College of Farabi, University 
of Tehran  
 
The character is one of the most essential features of the novel, which 
in conjunction with other features forms the novel. The female 
characters and their concerns, problems, physical and spiritual aspects 
have been taken into consideration in the writings of many novelists, 
and depending on the political, social, and cultural conditions of each 
country in different periods of time, several images of women have 
been illustrated by novelists. Accordingly, Amir Hassan Cheheltan 
and Ali Badr, two Iranian and Iraqi novelists, have portrayed pictures 
of the women of their communities. This paper tries to compare 
female characters and to study their similarities and differences in 
Chehletan and Badr's novels, based on American and Slavic schools 
of comparative literature. Servant women, political and social 
activists, academicians, and victims are the most prominent female 
characters in both authors' novels. The study examines the similarities 
and dissimilarities of the characters in many aspects, such as servants' 
bonds with masters, education and carrier, and levels of political and 
social activism, rooted in similar social and political conditions in 
both Iran and Iraq.  

 
Keywords: Amir Hassan Chehelten, Ali Badr, female character, 
Iranian Novel, Iraqi Novel 
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The Forgotten Ritual of Dastband Dance in Iranian Epahomene 
Feast  

based on Ancient Arabic Texts 
 

Hossein Imanian1 
Assistant Professor of Arabic Language and Literature, Kashan University  
 

In ancient Iran, the five extra days of the twelve thirty-day months (in 
English: Epahomene) was named Panjeh, Behizak, Andargāh, Panjeh 
Dozdideh for Iranians, and Khamseh Mostaraqeh for Arabs. Iranians 
and Arabs were holding many feasts and rituals on this occasion, 
mostly forgotten now, and merely through historical accounts or the 
ancient poetry we can find their names. One of the rituals practiced in 
Iranian Epahomene during the early Hijri centuries was a type of 
dance named “Dastband”, which means hand-in-hand, and apparently, 
it was the most significant part of these rituals. There is almost no 
trace of this dance in the Persian texts or ritual books; the dancers held 
each other’s hands to perform this dance and danced together in a 
circle to the music of the instruments. In Arabic dictionaries, other 
names such as “Fanzaj”, “Banjakān”, “Daʻkaseh”, “Mehzām”, and 
“Nazawān” are mentioned for this dance, which easily connote 
“Dastband”. This paper first examines the texts in which the word 
“Dastband” has appeared, and then refers to other synonyms used by 
the lexicographers. Results show that the dance was gloriously 
performed in various cities of Iraq during the first centuries AH. Some 
texts referred to the synchronization of this dance with Iranian 
Epahomene on the eve of Nowruz; conceivably, that is why the dance 
was called Panjeh.  
 
Keywords: Iranian rituals, folklore, Arabic poetry, Dastband dance, 
Epahomene 
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Intertextual Analysis of the Novels Heart of a Dog and 
Frankenstein in Baghdad 

based on the Intertextuality of Michael Riffaterre  
 

Hossein Abavisani1 
Associate Professor, Arabic Language and Literature, Kharazmi University 
Hadi Nazari Monazzam 
Associate Professor, Arabic Language and Literature, Kharazmi University 
Farzaneh Fattahian 
PhD Student of Arabic Language and Literature, Kharazmi University 

 
 
Intertextuality theory, one of the new approaches to literary criticism 
in the twentieth century, suggests a way of analyzing literary texts 
based on the comparison. Michael Riffaterre, one of the theorists in 
this field, tried to explain the types of relations that one text may have 
with other texts. Accordingly, this paper intends to examine the 
intertextual link between the two novels of Heart of a Dog by Mikhail 
Bulgakov and Frankenstein in Baghdad by Ahmad Saadawi, adopting 
the intertextual theoretical views of Riffaterre. The findings of this 
study show that there are several textual and narrative similarities 
between these two novels in characterization, theme, and narrative. 
They rooted in the same allegory used in these two novels to reflect 
the political and social situations. According to Riffaterre’s theory, 
this can reveal the similar views and reactions of Mikhail Bulgakov 
and Ahmad Saadawi in response to the political and social currents of 
their times. 
 
Keywords: Intertextuality, Michael Riffaterre, Heart of a Dog, 
Frankenstein in Baghdad, characterization, theme 
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