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  گيري ادبيات داستاني  نقش ترجمه در شكل
  پسامدرن در ايران

  1)ييت علمي گروه مترجمي زبان انگليسي دانشگاه عالمه طباطبائعضو هي(ي مزدك بلور

  )آموختة كارشناسي ارشد رشتة مطالعات ترجمه، دانشگاه خاتم دانش( فرانك محمدي

  
  چكيده

 ايم چندگانـه، ابتـدا بـه بررسـي جايگـاه ادبيـات ترجمـه       نظـا  ةپژوهش حاضر، بر مبناي نظري
 سـبك از  پسامدرن در نظام چندگانة ادبي فارسي و سپس به تحليل نقش ترجمه در معرفي اين

شـده و آثـار تـأليفي    پردازد. در بخش نخست، فهرستي از آثار ترجمهنويسي در ايران ميداستان
ر تعداد و تقدم و تـأخر انتشـار بررسـي شـد تـا      پسامدرن در ايران تهيه و سپس اين آثار از نظ

از طريـق  مشخص شود كدام يك در نظام ادبي فارسـي جايگـاه مركـزي دارد. در بخـش دوم،     
هاي موجود و  مصاحبه با گروهي از نويسندگان پسامدرن ايراني، و نيز از طريق بررسي مصاحبه

نويسي پسامدرن به ادبيـات   ستاننقش ترجمه در معرفي داي از تحليلنقد آثار نويسندگان ديگر، 
پسامدرن از نظر زمـان انتشـار بـر     ةشدآثار ترجمهدهد  مينتايج نشان صورت پذيرفت.  فارسي

هاي متعدد اين آثار از ن گذشته، تعداد عناوين بيشتر و تجديد چاپآآثار تأليفي تقدم دارند. از 
آن بيشـتر  بي فارسـي و موفقيـت   اد ةپسامدرن در نظام چندگان اي مركزي ادبيات ترجمهجايگاه 

با آن دسته از نويسندگان  نتايج مصاحبههمچنين زبان حكايت دارد. در جلب خوانندگان فارسي
آثـار   ةبـا مطالعـ   آناناكثر  دهد مينشان  ايراني كه در آثارشان عناصر داستان پسامدرن يافت شد

هـاي  اند نمونهاز آن سعي كرده اند و با الگوبرداريآشنا شده مكتبپسامدرن با اين  ةشدترجمه
پسـامدرن در   ايرسد ادبيات ترجمهبه نظر مي  بدين ترتيب،ند. پديد آورمشابهي در زبان خود 

دوران معاصر در مقايسه با ادبيات تأليفي پسامدرن جايگاهي مركزي در اختيار داشته و فعاالنـه  
  رده است. ادبي در ادبيات فارسي نقش ايفا ك سبكدر شكل دادن به اين 

 
 ســبكادبــي، ادبيــات پســامدرن،  ة، نظــام چندگانــاي: ترجمــه، ادبيــات ترجمــههــا واژهكليــد
  نويسي ن داستا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. mazdakbolouri@atu.ac.ir مسئول)  نويسندة(   
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  و چارچوب نظري پژوهش مقدمه
، ادبيـات هـر جامعـه نظـامي متشـكل از      #اون زوهر "مطابق با نظرية نظام چندگانة ادبي

او بـراي   .انـد هـاي اجتمـاعي  امهايي است كه در ارتباط با سـاير نظـ  ها و نظامنظامخرده
در نظـر   &»ايحاشـيه «و  $»مركـزي «هاي موجود در نظام چندگانة ادبي دو جايگـاه   نظام
ادبـي   گنجينـة در  )مركز كل نظام چندگانه را جايگاه معتبرترين آثـار معيـار  «او  گيرد مي

ثـار ادبـي   آن هنجارهـا و آ «). منظور از آثار معيار ûăăú čûā(اون زوهر، » كندقلمداد مي
هايي) است كه محافل ادبي حاكم بر هـر فرهنـگ آن را مشـروع    ها و هم متن(هم مدل

شان در آن جامعه در مقام بخشي از ميراث تاريخي حفظ دانند و محصوالت برجستهمي
). از اين رو، اين آثار جايگاه مركزي نظام چندگانة ادبي را در اختيار ûÿ همان» (شودمي

هايي هسـتند كـه ايـن محافـل     هنجارها و متن *آثار غير برجسته«گر، دارند. از سوي دي
كننـد و جامعـه محصـوالت آنهـا را در درازمـدت از يـاد       دانند و رد مـي غيرمشروع مي

اي نظـام را در  شوند و جايگاه حاشـيه نظام رانده مي ة). اين آثار به حاشيهمان» (برد مي
هاي مختلـف  ن نظامميانظام چندگانه رابطة گويد در هر گيرند.  اون زوهر مياختيار مي

هـاي مختلـف بـراي    است و همواره رقـابتي مسـتمر بـين اليـه    اي سلسله مراتبي رابطه
  ).  ûþ هماندستيابي به جايگاه مركزي وجود دارد (

هاي موجود در هر نظام چندگانة ادبـي اسـت كـه در    يكي از نظام ايادبيات ترجمه
هاي سطح پايين هاي عاميانه معموالً از صورتودك و قصههايي چون ادبيات ك كنار فرم

اي دارد شود و از اهميت كمتري برخوردار است و جايگـاهي حاشـيه  ادبي محسوب مي
ايفـا  نيز ) اما اين نوع ادبيات ممكن است گاهي نقش مؤثرتري ûüā +(شاتلورث و كوئي

انتقـال بـين   «اي از پديـدة  هترجمه را نمون ،در نظرية نظام چندگانة ادبي ،كند. اون زوهر
) و معتقد است ترجمه نقش مهمي در انتقال ûăăúč āý-āþ(اون زوهر،  داند مي» هانظام
كند. او سـه  ها، ژانرها و الگوها از يك نظام ادبي به نظام ادبي ديگر ايفا ميها، سبكفرم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. literary polysystem 
2. Even-Zohar 
3. central 
4. peripheral  
5. canonized  
6. non-canonized 
7. Shuttleworth and Cowie 
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كزي نظام در جايگاه مر ايادبيات ترجمهشود  وجب ميشمرد كه محالت اصلي را بر مي
  :  قرار گيردچندگانة ادبي 

) هنگامي كه نظام چندگانه هنوز متبلور نشده، به بيان ديگر، زماني كـه ادبيـات هنـوز در فراينـد     1
» ايحاشـيه «گروه بزرگي از ادبيات مرتبط، ميان  ) وقتي كه ادبيات، در2 ؛است» جوان«تثبيت خود 

هـاي  ءها يا خاله در ادبيات نقاط عطف، بحران) وقتي ك3 ؛ ويا تركيبي از آن دو است» ضعيف«يا 
  ).üúúú čûăþادبي موجود باشد (اون زوهر، 

هـا  تر براي دسترسي به فـرم ادبيات جوان ،)، در حالت اولüúúúبه گفتة اون زوهر (
ايـن   گيـرد و در خود از ادبيات ملل ديگر كمك مـي  و انواع ادبي ناموجود در نظام ادبيِ

هاي آماده را  الگوشود و هاي فعال آن تبديل ميبه يكي از نظام ايشرايط ادبيات ترجمه
ين شـرايط در حالـت دوم،   همـ كنـد.  هاي ديگر وارد ميبراي توليد انواع متن از ادبيات

اين شرايط، توانـايي   ، نيز صادق است. در»ضعيف«يا » ايحاشيه«يعني در مورد ادبيات 
كمتـر اسـت. در    شت به ادبيـات مجـاور  هاي ادبي نسبدر توليد گونه» ضعيف«ادبيات 
هاي ادبي كردن گونه الگوبرداري و وارد چنين ادبياتي ادبيِ گنجينةمين أراه تتنها نتيجه، 

نقشي كليدي در اين فرايند ايفـا   ايمختلف از ادبيات مجاورش است كه ادبيات ترجمه
يرفتني نيسـت و  تر پذشده ديگر براي نسل جوانالگوهاي تثبيت ،حالت سوم كند. درمي

ادبـيِ موجـود بـا     ءشود. دراين شرايط، خـال هاي ادبيِ جديدتر احساس مينياز به گونه
شـود  پر مي ايواردكردن الگوهاي خارجي و عناصر ادبيِ جديد از طريق ادبيات ترجمه

  .)üúúú čûăþ(اون زوهر، 
چندگانة ، ترجمه در اين جايگاه مركزي در شكل دادن به مركز نظام "به گفتة چانگ
در ادبيـات   كمبـودي بـه   كشوري شود كه جامعة ادبيِباعث ميكند و  ادبي نقش ايفا مي

بـراي كنتـرل كـردن مـوقعيتي خـاص يـا        نبعيفقدان م«به يا به قول چانگ، ملي خود، 
 ،نويسـي را اي از داستان) واقف شود و كمبود شيوهüĀú چانگ» (برآوردن نيازي خاص

  احساس كند. ،موجود است كه در ادبيات كشورهاي ديگر
هاي بسيار مهمي در هر ادبيـات  نقش ،نياز ، به هنگامترجمه قادر است بدين ترتيب،

تواند در دگرگـوني انـواع   ترجمه مي«گيري و پويايي آن موثر باشد. ايفا كند و در شكل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Chang 
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شكوفايي كـار،   ةثر باشد و حتي يك دورؤادبي و نگاه نويسندگان به ادبيات و واقعيت م
). در نتيجـه،  ý ²þč āĀāج (ميرعابـديني،  » اليف و نگارش هم بـه دنبـال خـود بيـاورد    ت

ثيرگذاري ادبيات خارجي بر ادبيات بومي كشورها قلمداد أتوان شكلي از تترجمه را مي
  كرد:  

هاي مختلـف   ثيرات ادبي ممكن است مستقيم و بدون واسطه يا غيرمستقيم و از طريق واسطهأت
اي از طريق مطالعه و آشـنايي بـا   گيرد كه نويسندهمستقيم زماني صورت ميثير أصورت گيرد. ت

ثيرپذيري نيمـا يوشـيج از   أگيرد، مانند ت ثير وي قرارأديگري به زبان اصلي تحت ت ةآثار نويسند
ثير حافظ بر أگيرد، مانند تثير غيرمستقيم اغلب از طريق ترجمه صورت ميأشاعران فرانسوي. ت
  ).18آلماني هامر پورگشتال صورت گرفته است (انوشيرواني  ةرجمگوته كه از طريق ت

هاي جديـد  يابيم كه سبكشده در تاريخ ادبيات فارسي درميبا نگاهي به آثار ترجمه
 ،ادبي فارسي وارد شده است. براي مثـال  ةآثار ادبي به نظام چندگان ةگاهي در اثر ترجم

آثـار   ةدهد كه اين سبك بـا ترجمـ  ن ميورود ادبيات نمايشي به ايران نشاروند بررسي 
). 317پـور  مولير از ادبيات نمايشي فرانسه به ادبيات فارسي معرفي شـده اسـت (ملـك   

گويـد:  هاي ادبي خارجي مـي ثيرپذيري نويسندگان ايراني از گونهأميرعابديني در مورد ت
ري اسـت كـه   مريكاي التين به قداهاي ثيرپذيري برخي از نويسندگان ايراني از رمانأت«

» شـود به وضـوح حـس مـي    ûýĀú ةجادويي در ادبيات ده ـ  رئاليستي ةحضور يك رگ
  ).  ý²þ čāāûميرعابديني، ج (

با توجه به نقشي  هاي جديد در ادبيات معاصر ايران است.سبكادبيات پسامدرن از 
هاي ادبـي همچـون ادبيـات    ها و جنبشمكتبكه ترجمه پيش از اين در معرفي ژانرها، 

به نظر محتمل يشي، رئاليسم جادويي و سورئاليسم به ادبيات فارسي ايفا كرده است، نما
نيـز نقـش مهمـي     ادبي ايران ةدر واردكردن ادبيات پسامدرن به نظام چندگانكه رسد مي

پسـامدرن در   ةشددف اين پژوهش نخست بررسي جايگاه ادبيات ترجمهه .باشدداشته 
ليفي پسامدرن در اين نظـامِ  أة آن با موقعيت ادبيات تادبي فارسي و مقايس ةنظام چندگان

  ادبي و سپس تحليل نقش ترجمه در ظهور ادبيات پسامدرن در ايران است.



  7  
مقاله ă/û ادبيات تطبيقي

  گيري ادبيات داستاني پسامدرن در ايران نقش ترجمه در شكل
 

 

  پيشينة پژوهش
هاي جديـد  هاي اخير پژوهشگران زيادي نقش ترجمه را در شكل دادن به سبكدر سال

، $؛ سـايتو üúúĂ، #ينـگ ؛ ييفûăăă، "انـد (نـك. هرمـانز   در ادبيات كشورها بررسي كـرده 
üúûĀ ،؛ بيژنûýĂþ ،؛ بهراميûýăü( &برك ،). براي مثالüúúĀ به بررسي جايگاه ادبيات (
تـا اواخـر قـرن بيسـتم      مشدة غرب در نظام ادبي تركيه از اواسـط قـرن هجـده   ترجمه

هـايي كـه در ايـن دوره انجـام شـد      ترين تأثير اولين ترجمه مهم«گويد: پردازد. او مي مي
هـا،  ژانرهاي جديد، همچون رمان و نمايشنامه بود. پـس از انتشـار ايـن ترجمـه    معرفي 

هاي رمان و نمايشنامة تركي كه به سبك غربي نگاشته شده بودند، منتشر نخستين نمونه
 ةشـده در ژاپـن در دور  ) به بررسي قدرت ادبيـات ترجمـه  üúûĀ). سايتو (3 برك» (شد

نقش ميـانجي ترجمـه در معرفـي     بيات ژاپني راپردازد. او دليل مدرن شدن ادميجي مي
ايـن كشـور    ه درشـد دانـد. ادبيـات ترجمـه   هاي جديد به زبان بومي ميعناصر و سبك

ها و ساختارهاي آثار ادبـي  جديدي به زبان ژاپني معرفي كرد و بر اساس كاربرد عناصر«
ا هـ ) كـه در نـزد ژاپنـي   þûā(سـايتو  » را به وجود آورد obunmyakuغربي سبك 

هـاي  داسـتان  ة) با بررسي روند ترجمـ ûýĂþشود. بيژن (سبك متأثر از اروپا شناخته مي
و ترجمـه را  د كنـ خارجي، به نقش ترجمه در تجدد ادبيات داستاني افغانستان اشاره مي

ترجمـة داسـتان ارائـة    «دانـد:  هاي جديد به نويسندگان بومي مـي راهي براي معرفي فرم
ها و نوعيـت گونـاگون داسـتان و نيـز دعـوت مسـتقيم يـا        نرهاي جديد ادبي و ژاقالب

). او براي āĂ» (غيرمستقيم نويسندگان كشور به نوشتن آثار به همان شكل و ساختار بود
 ةسـيد قاسـم رشـتيا در مقدمـ    «كند: تاييد گفتة خود به نقل از يكي از مترجمان بيان مي

كه آن را به عنـوان يـك مـدل    كند تصريح مي تر استيك زرنگكدام ةنمايشنام ةترجم
ـ       الزم [را] در آن  ةترجمه كرده براي نويسندگاني كه بـا ايـن نـوع آشـنا نيسـتند و تجرب

  ).همان» (ندارند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Hermans 
2. Yifeng 
3. Saito 
4. Berk 
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  روش پژوهش 
پسامدرن در مقايسه با ادبيات تاليفيِ پسامدرن در  ةشدجايگاه ادبيات ترجمهتعيين براي 

مي نويسـندگان پسـامدرن خـارجي از    ابتدا فهرسـتي از اسـا  ، ادبي فارسي ةنظام چندگان
Revolvyسايت 

استخراج شد. سپس فهرست نويسندگان پسامدرن ايراني از چند  "
  تهيه شد:زير منبع 
  ؛دهد ) كه فهرستي از نويسندگان داستان كوتاه پسامدرن به دست مي3ج پاينده ( )1
ندگاني را كه نويسـ هايي با موضوع ادبيات پسامدرن در ايران ها و كالسهمايش ) 2

  اند؛ كردهايراني معرفي  هاي يستپسامدرندر زمرة 
ي را پسامدرن معرفـي  ديگر ها افرادنويسندگان پسامدرني كه در جريان مصاحبه  )3

  كردند.
 هـاي  وبگـاه اسامي هر دو فهرسـت (نويسـندگان پسـامدرن خـارجي و ايرانـي) در      

هـر   ةار پسامدرنِ منتشرشدوجو شد تا فهرستي از آثجست $كتاب ةو خان #ملي ةكتابخان
يك در ايران به دست آيد. فقط آن دسـته از آثـار ايـن نويسـندگان در فهرسـت نهـايي       

ند. ردااتفاق نظر ها پسامدرن بودن آن بارةگنجانده شد كه منتقدان يا خود نويسندگان در
 عالوه بر اين، براي اطمينان از پسامدرن بودن آثار نويسندگان ايرانـي فهرسـت، حـداقل   

هاي داستان پسامدرن بررسي شد. تاريخ انتشـار  لفهؤيك اثر از هر نويسنده براي يافتن م
ليفي پسامدرن أشده و آثار ت هر اثر در مقابل آن در فهرست ثبت شد تا تعداد آثار ترجمه

  و تقدم و تأخر انتشار هر يك به دست آيد.
يات پسـامدرن در  گيري ادبترجمه چه نقشي در شكل«كه پرسش اين براي پاسخ به 

بـراي   ،متشـكل از ده سـوال   ،سـاختاريافته اي نيمـه از مصـاحبه » ايران ايفا كرده اسـت؟ 
مصـاحبه   نفـر  يـازده  شده بـا  فهرست تهيه ةنويسند üþها استفاده شد. از آوري داده جمع
اقامـت  فوت، به داليلي چون پذير نبود ( مصاحبه با آنان امكانبراي نويسندگاني كه  .شد

هـا،  شـامل مصـاحبه   موجود،هاي پيرامتن )،عدم تمايل به مصاحبه يا ج از كشوردر خار
ها استخراج و بررسي شد. متن وبگاهها و ها، كتابتاريخچة كاري و نقد آثار از روزنامه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. https://www.revolvy.com 
2. http://www.nlai.ir/ 
3. http://www.ketab.ir/  
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ها پياده و بر اساس هدف پژوهش كدگذاري شد. از اين كدها به عنـوان واحـد    مصاحبه
در آشنا شدن نويسـندگان   يموارد چهمشخص شود  تحليل متن مصاحبه استفاده شد تا
  اند. ثر بودهؤپسامدرن ايراني با اين سبك ادبي م

  ها  هاي پژوهش و تحليل داده يافته
در بخش نخست، فهرستي از نويسندگان پسامدرن خـارجي و  همان گونه كه گفته شد، 

يه شد. هدف از ايـن  و تاريخ انتشار اين آثار ته انايراني و همچنين آثار منتشرشده از آن
شـده و تـأليفي در ادبيـات فارسـي و نيـز      هاي پسـامدرن ترجمـه  كار تعيين تعداد كتاب

 ةنويسـند  þûمشخص شدن تقدم و تأخر انتشار آنها بـود. فهرسـت نويسـندگان شـامل     
پسامدرن ايراني بود. از نويسـندگان خـارجي فهرسـت     ةنويسند üþپسامدرن خارجي و 

ĂýĂ ان ايراني عنوان و از نويسندگûúă       .عنوان كتاب ادبـي پسـامدرن منتشـر شـده بـود
جروم ديويد سلينجر با  ناطور دشت( ûýþÿ هاي شده در سالپسامدرن ترجمه آثاراولين 

ساموئل بكت با ترجمة محمود كيـانوش)   ميرد مالون مي( ûýþāترجمة احمد كريمي) و 
بهرام صـادقي)   هاي خالي هسنگر و قمقم( ûýþăو اولين كتاب پسامدرن تأليفي در سال 

اي ديگـر  عنوان كتاب ترجمـه  سه ûýþăتا  ûýþÿهاي . در فاصلة سالاند به چاپ رسيده
پيش از انتشار اولين كتاب تأليفي پسامدرن، پـنج كتـاب داسـتاني     ه بود، يعنيمنتشر شد

 چـاپ  ûýÿýشدة پسامدرن در ايران منتشر شده بود. دومين كتاب تأليفي در سال ترجمه
تأليف نشده اسـت. در   سبككتاب ديگري در اين  ûýĀúو پس از آن تا اواخر دهة  شد

كتاب داستاني پسامدرن در ايران ترجمه و منتشر شده  ûýĀú، ýĀحالي كه تا اواخر دهة 
به چاپ  سبكشده در اين هاي بعد نيز تعداد بسيار بيشتري از آثار ترجمهبود و در سال

شده بر آثار تأليفي پسامدرن تقـدم زمـاني دارنـد.    رن ترجمهاز اين رو، آثار پسامدرسيد. 
بـود. نتـايج    āýشده  ليفي تجديدچاپأو آثار ت þăüشده  اي ِتجديدچاپ تعداد آثار ترجمه

 نمايش داده شده است. 1جدول  آمده در دست به
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  در ايران شده و آثار تأليفي پسامدرنآثار ترجمه ة. مقايس1جدول
  تاريخ انتشار اولين اثر  يد چاپتجد  درصد  تعداد  موضوع

  ĂýĂ  þăďĂĂ  þăü  ûýþÿ  شدهترجمه آثار
  ûúă  ÿûďûû  āý  ûýþă  ليفيأآثار ت
 

شدة پسامدرن در مقايسـه بـا آثـار تـأليفي     دهد كه تعداد آثار ترجمهها نشان مييافته
يعني توليدكنندگان ادبيات پسامدرن در ايـران بيشـتر مترجمـان     ،بيشتر بوده استبسيار 

از ايـن گذشـته، خواننـدگان ايرانـي نيـز بـه مطالعـة آثـار          .اند تا نويسندگان ايرانيدهبو
شـده و  هـاي چـاپ  انـد. تعـداد كتـاب   شـده اقبـال بيشـتري نشـان داده    پسامدرن ترجمه

با  ،رسدشده در هر فهرست گوياي اين واقعيت است. از اين رو، به نظر ميتجديدچاپ
هاي مختلف نظـام چندگانـه بـراي بـه     ابت اليهتوجه به گفتة اون زوهر درخصوص رق

شـده جايگـاه   دست آوردن جايگاه مركزي و خوانندگان بيشتر، ادبيات پسامدرن ترجمه
دهد تعداد آثار همچنين نشان ميها  يافتهمركزي نظام چندگانه را در اختيار داشته است. 

و اين رشد تـا   رشد چشمگيري داشته ûýĂÿتا  ûýāÿهاي شدة پسامدرن بين سالترجمه
اند  ها رشد داشتهبا شيب بيشتري ادامه يافته است. آثار تأليفي نيز در اين سال ûýăÿسال 

  شده ناچيز بوده است.اما اين ميزان رشد در مقايسه با آثار ترجمه
تر گفته شـد، بـراي اطمينـان از پسـامدرن بـودن نويسـندگان ايرانـي        چنان كه پيش

در آنهـا  هاي داستان پسـامدرن  لفهؤنويسنده براي يافتن مفهرست، حداقل يك اثر از هر 
علـي، كـه   مهسا محـب  به قلم عاشقيت در پاورقيبررسي شد. مثالً در مجموعه داستان 

) ý ċýþجنويسندة پسامدرن ايراني معرفي شده است، عناصر داستان پسـامدرن (پاينـده،   
مـاجراي داسـتان را    كـالژ  و روايـت خردهنويسنده با استفاده از براي مثال، يافت شد. 
هـاي داسـتان    لفـه ؤ، يكي ديگر از مفراداستانكند و با بهره گرفتن از تكنيك تعريف مي

  ورزد:  پسامدرن، بر داستاني بودن اثر تأكيد مي
افتد، نه اين كه فكر كني داستان روايت يـك قتـل اسـت، نـه،     در اين داستان يك قتل اتفاق مي

افتـد [...]  آيد، يك قتل اتفاق ميالي همين سطرها كه از اين پس ميدقيقاً در همين داستان، البه



  11  
مقاله ă/û ادبيات تطبيقي

  گيري ادبيات داستاني پسامدرن در ايران نقش ترجمه در شكل
 

 

خواهد به منتهاي درجه ترس و دلهـره  آماده باش تا جنايتي جلوي چشمانت واقع شود. دلم مي
اي از  آفـرينم. همگـي پـاره    داشته باشي. من هم اكنون يك قاتل، يك مقتول و يك كارآگاه مـي 

هاي جنايي انتظار برخـورد بـا دو اليـة زمـاني از     ند ديگر داستاناند [...] همچنين مانوجود من
  .)ûýĂþ čþûعلي،  ، محب»خفاشه«داستان وقايع را نداشته باش (

خوانـد كـامالً   شود آنچه مـي داستاني است كه دائماً به خواننده يادآور مي«فراداستان 
). راوي ý ċýăýج (پاينده،» شده تخيلي است و نه گزارشي از واقعيت يا رويدادي حادث

 ،2جگويد (پاينده،  مند خود از ماهيت داستاني اثر سخن ميهاي نظامفراداستان با دخالت
þăþ  ــي ــته م ــتش را برجس ــودن رواي ــنعي ب ــده،  ) و تص ــد (پاين ــن ý ċþÿýجكن ). در اي

داستان نيز نويسنده مخاطب را به طور مستقيم دعـوت بـه حضـور در داسـتان      مجموعه
  هاي خلق فراداستان است.اوي با مخاطب از شيوهكند؛ سخن گفتن ر مي

ادبي اسـت. مـثالٌ   نقد هاي خلق فراداستان استفاده از اصطالحات يكي ديگر از شيوه
دانـاي  «نويسنده از اصـطالح   داستان، مجموعه هماندر  »پارة داناي كلهفت« در داستان

  براي خلق فراداستان استفاده كرده است:» كل
 .پاره حضور داشتم. چون من راوي داناي كل بودم. من در همة آن هفتپاره شدذهن من هفت

كنم قيافة سيامك هـم از  [...] يادم نيست كه كي فريبا دوقلوهايش را به دنيا آورد. حتي فكر مي
ترين داناي كل هستم؛ چون كه هـيچ  كه من احمقياد رفته باشد. اما از يك چيز مطمئنم. از اين

علـي،   محـب كه چرا شيوا در آن بعد ازظهر سرد پاييزي چنين كاري كرد (وقت نتوانستم بفهمم 
ûýĂþ čÿā(.    

شـود.  هاي پسامدرن به كار گرفتـه مـي  تكنيك ديگري است كه در داستان بينامتنيت
اي از متون ديگر است و معناي خود را نيـز وامـدار   تكه چهل«گويد: بينامتنيت پاينده مي

از منظر پسامدرن، نه فقـط يـك داسـتان    «. طبق گفتة او، )ý ċþþāپاينده، ج( است» هاآن
موسيقي و به طور كلي  ةكوتاه، بلكه يك تابلوي نقاشي يا يك فيلم سينمايي يا يك قطع

بنـابراين   ،)þþÿ همـان شود (شناختي است، متن محسوب ميچه واجد نظام نشانههر آن
). þþă همـان » (ون اسـت اي از متـون گونـاگ  از طريق برساختن ملغمـه «خلق بينامتنيت 

ها آورده است تا ها و قطعات موسيقي در داستانها، كتابعلي چندين مثال از فيلممحب
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بنويسد و با روايتي كالژگونه به توصـيف   صنعت بينامتنيتاستفاده از با داستان خود را 
  موقعيت در داستان بپردازد:

اثـر ماگريـت دوراس، ترجمـة     تابيلـه مدراتو كانبراي درك بهتر اين بخش رجوع كنيد به كتاب 
جايي كه آنِ دبارد بـا  كتاب به آن Ăă ة، صفحûýÿüرضا سيدحسيني، انتشارات زمان، چاپ اول 

كند تا بـه كافـة   حال ميز شام را ترك ميآن لباس دكولته و گل ماگنوليايي كه به سينه زده آشفته
  ).ûýĂþ čûăعلي،  محب.. (بندرگاه برود و در كنار شوون گيالس ديگري شراب بنوشد و.

در اين داستان نويسنده با اشاره به نـام كتـاب و اطالعـات آن و روايـت بخشـي از      
اسـتفاده از ايـن روش    .كنـد داستان و ادغام اين متون مخاطب را با بينامتنيت مواجه مي

  دهد.از اين نوع متن نشان ميرا خودآگاهي پسامدرنيستي نويسنده 
  گويد:گري ميراوي داستان در جاي دي
گذارم، روي اثر ريشارد اشتراوس را توي پخش مي سالومهدي اپراي  پس از رفتن معشوقم سي

زنم و هنگامي كه هـرود از سـالومه   يلد را ورق ميااسكار و ةسالومكشم و رمان كاناپه دراز مي
از خواهد كه به مناسبت آن شب فرخنده برقصد، من نيز همراه او رقص هفت حجاب را آغـ مي

هاي او را كه گيرد و لبيحيي را در آغوش مي ةمي كنم و در پايان هنگامي كه سالومه سر بريد
بوسد، مـن نيـز قـاب عكـس عاشـقم را كـه روي        ها عاجز بود ميدر هنگام حيات از لمس آن

  .)21 همان( بوسم هاي معشوقم را ميدارم و لبتلويزيون است برمي

گـويي  هـاي مـدرن (تـك   بـا تلفيقـي از تكنيـك    نيز نگران نباشدر رمان علي  محب
كوشـد وضـعيت پسـامدرن در    تـاريخِ خودسـاخته) مـي   ـ   دروني) و پسامدرن (داسـتان 

پاينـده،  نـك.  هاي مدرن در اين داسـتان ( زندگي شهري را توصيف كند. يكي از تكنيك
از طريـق   ،) سردرگمي و پريشاني شخصـيت اصـلي (شـادي) اسـت كـه نويسـنده      ýج

هـاي دوران  روايـت با تكنيك پسـامدرن كالژنويسـي و اسـتفاده از خـرده     درآميختن آن
گـذارد. در ايـن داسـتان    آشـفتگي فكـري او را بـه نمـايش مـي      ،كودكي اين شخصيت

هاي تئوريك پسامدرن در داستان پرداخته است و بيشتر سعي علي كمتر به تكنيك محب
رايط بيروني مانند زلزله و داشته مخاطب را در وضعيت پسامدرن قراردهد: عدم ثبات ش

ثير أها كه تحث تشود، شخصيت آدمها كه در داستان به آن اشاره مياغتشاش در خيابان
نگران ( اثر، طنزي كه حتي در عنوان است سيطرة گفتمان موجود در جامعه شكل گرفته
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بهره گرفتن از تـاريخي خودسـاخته    ،) و اسم شخصيت اصلي (شادي) به كار رفتهنباش
تصويري از زندگي شـهري  ، همه در كنار هم ارة سبك زندگي در شهري مانند تهراندرب

  گذارند.پسامدرن را به نمايش مي
تـوان  دهـد كـه نويسـندگان انتخـاب شـده را مـي      هايي از اين دست نشان مينمونه

هـاي داسـتان پسـامدرن همچـون     ويژگي آناننويسندة پسامدرن تلقي كرد، زيرا در آثار 
متنيت، فراداستان، سيطرة گفتمان، استفاده از ايماژ به جـاي روايـت، هجـو بـه     كالژ، بينا

انگيـز  و همچنين مضاميني چون پيچيده و بحـث  ،منزلة صناعتي راهبردي و كاركرد فرم
شـود  ناپذير مصرف ديده مـي شدن مفهوم واقعيت و زندگي شهري به منزلة چرخة پايان

  ).  ý ċýþج(نك. پاينده، 
 بقيـة نويسندة ايراني فهرست اوليـه مصـاحبه شـد.     üþاز  يازده نفر در بخش دوم، با

نويسندگان يا از دنيا رفته بودند يا حاضر به مصاحبه نشدند يا به دليـل كهولـت سـن و    
مطالـب پيرامتنـي    ،نفر از نويسندگان هفتبيماري از برنامة مصاحبه حذف شدند. براي 

هاي ادبي) موجـود بـود كـه از    خچة فعاليتها، معرفي آثار و تاريها، نقد(شامل مصاحبه
ها با ادبيات پسامدرن اسـتفاده شـد. بـراي    اين مطالب براي پي بردن به نحوة آشنايي آن

هـا بـه صـورت    توجهي يافت نشد. متن مصـاحبه  ساير نويسندگان مطالب پيرامتني قابل
وندگان بـا  شدهندة شيوة آشنايي مصاحبهكدگذاري شد و كدهاي زير كه نشان محورداده

) مطالعة آثار üشده، ) مطالعة آثار داستاني ترجمهûادبيات پسامدرن است، به دست آمد: 
) تحصـيل  þها و آثار ادبـي،  ) ترجمه كردن نظريهýشدة حوزة نقد و نظرية ادبي، ترجمه

هاي مربوط به هر يك از اين در حوزة ادبيات در خارج از ايران. در زير به بررسي يافته
  پردازيم:يكدها م

ـ  شدهآثار داستاني ترجمه ةمطالعالف)   تسـلط زبـان خـارجي    ر. نويسندگاني كـه ب
شده (رمان، داستان، نمايشنامه) با ادبيات پسـامدرن  آثار ترجمه ةنداشتند، از طريق مطالع
اي كه با آنـان مصـاحبه    هنويسند يازدهاز  شش نفردهد ها نشان ميآشنا شده بودند. يافته

ـ  ييشـده در آشـنا  ثيرگذار آثار ترجمـه أتبه نقش  شد، بـا ادبيـات پسـامدرن اشـاره      انآن
شـدة كـورت   گويـد از طريـق مطالعـة آثـار ترجمـه      مي نانآ اند. براي مثال، يكي از كرده
هاي مشخصهدر مورد برخي از گات و ميالن كوندرا با ادبيات پسامدرن آشنا شده و  ونه
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دار نويسـندگان خـارجي اسـت. نويسـندة     به نـوعي وام  ،چون طنز تلخ ،سبك پسامدرن
هاي مكتب پسـامدرن اسـت، بـه    كه آثار پسامدرن نوشته و مترجم نظريه ،ايراني ديگري

ثير چشـمگيري در  أكند كه ت، اثر ريچارد براتيگان، اشاره ميمريكااآال در صيد قزلكتاب 
  آثار او داشته است. 

نويسـنده اذعـان    ايـن هفـت  شش نفـر از  ها مشخص شد، همچنين در بررسي پيرامتن
انـد. بـراي   هپديـد آورد شـده  ثير مطالعة آثار ترجمهأتحت تكه آثار فارسي خود را اند كرده
 :انـد نويسي مـن گذاشـته  ثير زيادي بر داستانأسه نفر ت«حسن محمودي گفته است:  ،مثال

و  )üÿüنســب  (فــوالدي» مــارگرت دوراس، ايتــاليو كــالوينو، خورخــه لــويس بــورخس 
 وچاپ شد، همه از من پرسـيدند جـز   ûýāĀداستان اولم در سال  وقتي مجموعه«زايد: اف مي
ـ      هاي براهني هستي و بيشترشان نميبچه ثير أدانستند كه مـن بيشـتر از هـر كسـي تحـت ت

  ).  همان» (كالوينو بودم
پسـامدرن  حسن شهسواري، نويسندة پسامدرن، در مورد تأثير ترجمه بر نويسندگان 

  :گويد ايراني مي
جـا ترجمـه از   مدرنيسم داده شده به خاطر اين است كه اينزيادي كه در ايران روي پست مانور

كنـد. چـون عمومـاً    اين مكتب زياد شده و به هر حال جامعة ادبـي مـا از ترجمـه ارتـزاق مـي     
  ). ûüú همانشان خودم، زبان خارجي بلد نيستند ( هاي ما، يكينويسنده

هـاي ادبـي از   گيـري جريـان  دربارة شكل ،سامدرننويسندة پمحمودي، ديگر  حسن
  گويد: طريق ترجمه چنين مي
شده نقش بسـيار مهمـي در تعيـين مسـيرهاي جريـان ادبـي دارد. داسـتان        در ايران آثار ترجمه

شده عايد نويسندگان ايراني شده. نكتة اصلي در ثر از مطالعة آثار ترجمهأمدرن در ايران مت پست
  ).üÿü همانخواني است ( نويسان به ترجمهش داستاناين زمينه همان گراي

. تعـدادي از نويسـندگان از   نقد و نظرية ادبـي  ةشدة حوزمطالعة آثار ترجمهب) 
هـاي ادبـي بـا    هاي مكتبشده در حوزة نظريه هاي ترجمهها يا مقالهكتاب ةطريق مطالع

ي كه بـا  هاينويسندهاز  هفت نفرهاي سبك پسامدرن آشنا شده بودند. هلفؤها و متكنيك
ـ   پنج نفرد و ش مصاحبهآنان  بررسـي  ان از نويسندگاني كه مطالب پيرامتني مربوط بـه آن

روشـي بـراي    همچـون هـاي مكتـب پسـامدرن    ها و نظريـه شد، از مطالعة ترجمة مقاله
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يكـي از   ،انـد. بـراي مثـال   هاي اين سبك ادبي يـاد كـرده  ها و مشخصهيادگيري تكنيك
، را كـالژ اولين داسـتانم،  «گويد: كه منتقد، مترجم و نويسنده است ميشوندگان مصاحبه

شدة هاي آموخته از مكتب پسامدرن نوشتم... من از طريق مقاالت ترجمهبراساس نظريه
اين گونة «گويد: ديگري مي شوندة مصاحبه». هاي پسامدرن با اين مكتب آشنا شدمنظريه

نجوشيده است. من خـودم از طريـق مطالعـة     ادبي به نحوي عاريتي است و از درون ما
نيـز  علـي  مهسـا محـب   ».ترجمة مقاالت نظري اين مكتب با اين گونة ادبي آشـنا شـدم  

ام [...] من هـم مثـل بقيـه    ام، دروغ گفتهثيري نگرفتهأاگر بگويم از اين جريان ت«گويد:  مي
توانم بگويم تحت نميام [...] هاي ديگر را خواندههاي بابك احمدي و خيلي كتابترجمه

  ).üûüهمان » (ها نبودمثير اين تئوريأت
. برخي از نويسندگان ابتدا مترجم بودنـد و بـا   ادبي ها و آثارترجمه كردن نظريهج) 

هـاي  نمونه پديد آوردنترجمه كردن آثار ادبي پسامدرن با اين سبك آشنا شده و سپس به 
و  شـوندگان  از مصـاحبه  پنج نفـر دهد نشان ميها . يافتهاند مشابه در زبان خود روي آورده

، متـرجم بودنـد و از   مربوط به آنان بررسي شد مطالب پيرامتني ي كهنفر از نويسندگان سه
انـد. بـراي مثـال،    ها و آثار ادبي پسامدرن با اين سبك آشنا شدهطريق ترجمه كردن نظريه

ترجمه كـردم كـه يكـي از     ستانفراداكتابي به نام «گويد: در مصاحبه مي پور شهريار وقفي
 .»توانيد اين را در كارهـاي مـن ببينيـد   شما مي .كندمدرن را معرفي ميهاي پستمشخصه
 نيز اشاره كـرده اسـت:   ثيرپذيري از نويسندگان خارجيأت ، بهي ديگريدر جا پور البته وقفي

ثير كتـاب  أتحت ت اشاره كنم كه خيلي ده مردهتوانم به كتاب ثير ناخودآگاه ميأدر مورد ت«
ثير خودآگـاه نيـز   أمورد بخش ت اثر براتيگان نوشته شده است. در مريكا]اصيد قزل آال [در 

متني كه در كارهاي من زيـاد  دي، طنز و روابط بينوتوانم در مورد كارهاي ديگرم به پرمي
اي نويسنده ثير گرفتم و اگر بخواهم ازأمن از ادبيات غرب خيلي ت. [...] بينيد اشاره كنممي

  ».ثير گذاشته استأنام ببرم جويس خيلي روي من ت
نـويس و متـرجم ايرانـي، نشـان     اخـوت، داسـتان  احمد بررسي تاريخچة انتشار آثار 

پسـامدرن اسـت بـر آثـار     مكتـب   چـارچوب شدة او كـه عمـدتاً در   دهد آثار ترجمه مي
بـرادران   اولـين داسـتانم  «گويـد:  او در مصاحبه با ايسنا مي. اش تقدم زماني دارند تأليفي
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ام، گونـة مقالـه و داسـتان را    كه سبك نوشتن آن را از آثار بورخس گرفتهبود  زادهجمال
  (گمار). » ام كه در ادبيات فارسي اين اولين تجربه در اين زمينه بودبه هم نزديك كرده

. برخـي از نويسـندگان ايرانـي از    تحصيل در حوزة ادبيات در خارج از ايـران د) 
نـد. ايـن نويسـندگان زبـان     ا ريق تحصيل در خارج از كشور با ادبيات غرب آشنا شدهط

عالوه بر شغل اصلي  ،گشتازو در ب آموختندخارجي را هنگام تحصيل در اين كشورها 
دهد سـه نفـر از نويسـندگان    ها نشان ميبه ترجمة داستان نيز پرداخته بودند. يافته ،خود

انـد.  نويسي آشنا شـده طريق با اين نوع داستاناين ن از پيشگام در حوزة ادبيات پسامدر
شناسي از دانشگاه تگزاس و فـوق دكتـراي   اخوت مدرك دكتراي زباناحمد براي مثال، 

  گويد:اي ميشناسي در ادبيات از دانشگاه اينديانا دارد. او در مصاحبهنشانه
در جريان سـرآغاز نسـل سـوم     مريكا مشغول تحصيل بودم، اين دوره عمدتاًااي كه در در دوره

اي چون جان بارت در حال گل كردن بود. ايـن دوره تقريبـاً بـين    مريكا با نويسندهانويسندگان 
مريكا يك صـداي تـازه   اشود كه جريان ادبي جان بارت در را شامل مي ûăāĀو  ûăāÿهاي  سال

ريمونـد كـارور   هـايي چـون    آمد. بعدها اين جريـان بـا نويسـنده   در فضاي ادبي به حساب مي
سال تأخير رخ داد كه خيلـي   دوازدهتري پيدا كرد. در ايران اين انعكاس تقريباً با انعكاس بيش

هم تقليدي بود كه تحت عنوان پسامدرنيسم در ايران مطرح شد. در ايران ايـن اتفـاق در دهـة    
  ).همانبه صورت پرسروصدا و با ترجمة چند داستان از جان بارت مطرح شد ( 1370

  گيري تيجهن
دهـد   ها نشان ميهاي متعدد آنشده و تجديد چاپهاي پسامدرن ترجمهتعداد بيشتر كتاب
در رقابـت بـراي جـذب     ،در مقايسـه بـا ادبيـات تـأليفي     ،اين حوزه ايكه ادبيات ترجمه

هاي يعني بيشتر كتاب ،تر بوده استخوانندگان بيشتر و پاسخ به نيازهاي بازار بسيار موفق
شـده بـوده و   هاي ترجمهه كتابسيدپسامدرن كه در بازار كتاب ايران به فروش رداستاني 

را بـه حاشـيه    مكتـب هاي نويسندگان ايراني ايـن  آثار نويسندگان خارجيِ پسامدرن كتاب
رانده است. از منظر نظرية نظام چندگانة ادبـي، هرگـاه ترجمـه در چنـين وضـعيتي قـرار       

مترجمان ممكن است وظيفة اصلي خـود   ر اين حالت،. دداشته باشد، جايگاه مركزي دارد
در مـورد ادبيـات   ديد بـه ادبيـات بـومي قلمـداد كننـد.      منابع جها و را معرفي كردن مدل
رســد مترجمـان نقــش مهمـي در معرفــي ايـن ســبك    بـه نظــر مـي   پسـامدرن ايـران نيــز  
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  گيري ادبيات داستاني پسامدرن در ايران نقش ترجمه در شكل
 

 

آمـده از ايـن    دسـت  هاي آمـاري بـه  اند. دادهنويسي به ادبيات فارسي بر عهده داشته داستان
شدة پسامدرن را در پنجاه سال اخيـر در ايـران بـه اثبـات     پژوهش مركزيت ادبيات ترجمه

مطالـب  و بررسـي  نويسندگان پسـامدرن ايرانـي    هاي برآمده از مصاحبه با . يافتهرساندمي
حاكي از آن است كه تعداد زيادي از نويسندگان پسامدرن ايراني بـا  ان پيرامتني مرتبط با آن

شدة حوزة نظريه و نقد ادبـي بـا   هاي ترجمهشدة پسامدرن يا كتابندن ادبيات ترجمهخوا
هاي مشابهي در ادبيات اند داستاناند و سپس كوشيدهنويسي آشنا شدهاين شكل از داستان

انـد و در  كشور خود خلق كنند. تعدادي نيز ابتدا آثار داسـتاني پسـامدرن را ترجمـه كـرده    
هـا و  ناصر داستان پسامدرن آشنا شده و سپس شروع به نوشتن داستانجريان اين كار با ع

تواند نقش آموزش دادن و دهد كه ترجمه مياند. اين نشان ميهايي با اين سبك كردهرمان
ـ   و را نيز بر عهده داشته باشدكشوري ديگر پروراندن نويسندگان فعال در ادبيات   انبـه آن

هـا  هـاي خـود از آن  ديـد را بياموزنـد و در نوشـته   هاي ادبي جها و سبك كمك كند شيوه
نويسندگاني كـه از طريـق تحصـيل در خـارج از ايـران بـا       اي ديگر از  دستهاستفاده كنند. 

پس از بازگشت به ايران به ترجمه كردن آثـار   نيز نويسي پسامدرن آشنا شده بودندداستان
طريـق ترجمـه ايـن شـكل از     نـد و از  پرداختهـاي ايـن حـوزه    ها و مقالهداستاني و كتاب

  نويسي را به نويسندگان ايراني معرفي كردند.داستان
نويسي را در جامعـة  هاي پسامدرن شكل جديدي از داستانها و رمانترجمة داستان
اي در ادبيات فارسي نداشته اسـت. در نتيجـه، ترجمـه در    كند كه سابقهايران مطرح مي

هد: اوالً ادبيات يك كشـور را از وجـود خألهـا و    دجا چند كار بسيار مهم انجام مياين
كند، ثانياً عناصر ضروري براي پر كـردن خألهـا و برطـرف كـردن     هايش آگاه ميفقدان
دهد تا دهد، ثالثاً نويسندگان بومي را آموزش ميها را در اختيار آن ادبيات قرار ميفقدان

  هاي بومي خود را توليد كنند.مونهبتوانند با استفاده از عناصر وارداتي از طريق ترجمه ن

  منابع
(فرهنگسـتان زبـان و    ادبيات تطبيقـي ». ضرورت ادبيات تطبيقي درايران«رضا. انوشيرواني، علي
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يران بازنويسي داستان آرش كمانگير در ادبيات معاصر ا
 متن تراژيكمتن حماسي تا پساز پيش

   "(دانشيار دانشگاه حكيم سبزواري) زادهآذين حسين
  (دانشيار دانشگاه حكيم سبزواري) كتايون شهپرراد

  چكيده
متن و متن مرجع را پيش اوتر باشد. تواند بازنويسي متني قديميباور ژرار ژنت، متن ادبي ميبه

هـاي پرشـماري   متن دسـتخوش دگرگـوني  مد. در بازنويسي، پيشنامتن ميبازنويسي آن را پس
هايي اسـت  ها به نوع ادبي اثر مربوط است. آرش كمانگير از زمرة داستانشود كه يكي از آنمي

كه در طول اعصار بارها بازنويسي شده است. در اين مقاله، با تكيه بر تعاريف ژنت و بررسـي  
توسط سياوش كسرايي در قالب شعر و بهرام بيضايي به  بازنويسي اين داستان در دوران معاصر
ماية حماسي داشت، داستان آرش كه در اصل بنمتن پيش در قالب نمايشنامه، نشان خواهيم داد

هـاي  چگونه پس از پرداخت كسرايي در همـين چـارچوب، در بازنويسـي بيضـايي از شـاكله     
 ادبشـود؛ چـه، اگـر بـارزة اصـلي      گيرد و به نوع ادبي تراژدي نزديك مـي حماسي فاصله مي

، گيـرد  قـرار مـي   حماسي پرداختن به هويت جمعي و ملي است و فرد آگاهانه در خدمت جمع
 شـود و بـدين  ي فردي متمركز مـي يپاسخ و ترديدهاهايي بيدر نوع تراژدي، اثر ادبي بر پرسش
  .ايستد ميسان قهرمان ناگزير در برابر جمع 

  
  ي، آرش كمانگير، كسرايي، بيضايي، ژنتحماسه، تراژد :ها كليدواژه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. azine@hsu.ac.ir   (نويسندة مسئول)  
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  مقدمه
گويي سخن گفتن از  است، هاي ادبي قرار گرفتهبازنويسي در ايران كمتر موضوع پژوهش

 ومعني پذيرش برتري متن الگـو   در خلق آثار ادبي بهاز پيشينيان بازنويسي و الگوبرداري 
شـكلي   ه چنين رويكردي، بـه ك كهتري متن بازنوشته و جنبة تقليدي آن است و يادآور اين

باور بسـياري   كه به ضمني، نشانگر ناتواني نويسنده است در خلق اثري نو و بديع. حال آن
نـوعي   پردازان حوزة نقد ادبي معاصر، از جملـه ژرار ژنـت، همـة آثـار ادبـي بـه      از نظريه

ي متون . در ادبيات غرب، در دوران قديم، بازنويس"شوندبازنوشتة آثار پيشين محسوب مي
كـه پيـروان مكتـب كالسيسيسـم در فرانسـه بـه        بـود؛ چنـان   پسـنديده گذشتگان رايـج و  
نگريستند، با اين انگـاره كـه اگـر چنـان     ديد ارزش ادبي مي به پيشينيانالگوبرداري از آثار 

امروز مانده، ما نيز همچون آنـان بنويسـيم تـا مانـدگار شـود. در دوران       اند كه تا بهنوشته
جيمز جـويس   اوليسبراي نمونه،  .ازنويسي و الگوبرداري همچنان رواج داردمعاصر نيز ب

يا داسـتان   ،كندهومر را در قالب رمان مدرن بازنويسي مي ةاوديس در كه ماجراهاي اوليس
سپس نويسندگان متعـددي بارهـا    آفريند و ميدر قالب حماسه آن را اوديپ كه ابتدا هومر 

در طي اعصار  ي اوديپهادست بازنويسيمشهورترين اينكنند؛ از شمار  اش مي بازنويسي
هاي سوفوكل (تراژدي، پنجم پيش از مـيالد)، كـورني (تـراژدي، قـرن     متن توان به پسمي

قرن بيسـتم) اشـاره كـرد.    نمايشنامه، هفدهم)، آندره ژيد (درام، قرن بيستم) و ژان كوكتو (
افتد كه نـوع ادبـي نيـز دسـتخوش     مي متن بسيار اتفاقمتن به پسبينيم در گذر از پيشمي

براي نمونه، چنانكه در باال نيز اشاره كرديم، نوع ادبي حماسه به تراژدي تبديل  .تغيير شود
هاي مشهوري است كه نويسندگان بـه  شده است. در ايران، آرش كمانگير از شمار داستان

انـد. در تمـامي ايـن    هاش كردمتن يا متن الگو نگريسته و بارها بازنويسيپيش چشم آن به
 برخـواني  :، مگر در يك مورداست پيرنگ همواره حفظ شده ، جوهر حماسيِهابازنويسي

شود. براي تحليل اين بهرام بيضايي كه در آن، نوع ادبي حماسه به تراژدي تبديل مي آرش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ايم اما اين بريم كه در تحليل خود از ابزارهاي انتقادي او استفاده كردهما به اين دليل در اينجا از ژنت نام مي .1

توان  رويكرد را نزد بسياري از ساختارگرايان، از جمله كلود لوي استروس، تزوتان تودوروف يا اومبرتو اكو نيز مي
  شاهده كرد.م
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 اثـر سـياوش   دواي ميـان  ، مقايسـه #دربارة ترامتنيت "دگرگوني، با تكيه بر آراي ژرار ژنت
مـتن  هاي حماسه، در پسانجام خواهيم داد تا ببينيم چگونه شاكلهو بهرام بيضايي كسرايي 

  .  $شودمتن بيضايي تبديل ميهاي تراژيك در پسكسرايي، به شاكله

  ة پژوهشپيشين
هاي  دهد كه مقاالت متعددي با رويكردهاي گوناگون، دربارة روايتجوها نشان ميو جست

 و در مجـالت علمـي پژوهشـي     و چـه معاصـر،   كهـن  روايـات   مختلف داستان آرش، چه
 همنتشر شده است. از اين ميان، دو مقاله بيش از بقيـ  نامهپايان و همچنين در قالب سخنراني

بررسي هويت، قدرت «ي كه با عنوان ا مقالهند. نخست، هست مرتبط حاضربا موضوع تحقيق 
در  ،سـين خسـروي و احمـد ابومحبـوب    ، به قلم ح»بهرام بيضايي سه برخوانيو دانش در 

. در ايـن مقالـه،   اسـت  ) منتشـر شـده  üďü ċûýăĀدانشگاه گـيالن (  نقد و نظرية ادبينشرية 
اسـاطيري و   مايـة   درونمـتن بيضـايي،   در اند كه جاي تحقيق خود گفتهنويسندگان در جاي

ته اي داشـ گويي هر آنچـه خاسـتگاه اسـطوره    ،)ĀĀ( حماسي داستان آرش حفظ شده است
گونه است كه نويسـندگان، هرچنـد از جابجـايي اسـطوره      حماسي است. اين ناگزيرباشد 

ن ممكـن اسـت نـوع ادبـي نيـز      ميـا پردازند كـه در ايـن   ، به اين نمي)þý( كنندصحبت مي
 ،ماية اثـر  با حفظ درون، كار بيضاييدارند يا در جايي ديگر عنوان مي .دستخوش تغيير شود

گوينـد  گـاه مـي   .به چه معناسـت » لون ديگر«گويند اين ) اما نميþā» (از لوني ديگر است«
گويند قهرمان و پهلوان است اما نه از گاه مي و )þĂ( اي نيست پهلوان اسطورهآرش بيضايي 

كه نويسندگان بنا را بر اين  باشدن آي شايد انگ). علت اصلي اين دوگĀĀنوع خوني و ارثي (
بنـابراين،   ،) وþĂ» (همزمان با آرش كسرايي نوشته شـد  اًآرش بيضايي تقريب«اند كه گذاشته

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Gérard Genette 

)، intertextualitéكنـد: بينامتنيـت (  ) را به عناصر زير تقسـيم مـي  transtextualité، ترامتنيت (هانگاره رد. او در كتاب 2
). hypertextualitéمتنيـت ( ) و پـس architextualité)، ابرمتنيـت ( métatextualité)، فرامتنيت (paratextualitéپيرامتنيت (

شناسـي ميـراث عاشـورا در آثـار داسـتاني محمـود       بينـاخوانش تـا بينامتنيـت، روايـت    «راي اطالعات بيشـتر، نـك:   ب
  .ûúû đûüú)، صص. ûýăþ(پاييز  Āÿ، ش پژوهي ادبيمتن، »آبادي دولت

را  ، الگوهاي حماسيآرش در قلمرو ترديد. ناگفته نماند نادر ابراهيمي نيز در بازنويسي داستان آرش، با عنوان 3
كند اما چون اين دگرگوني در چارچوب بحث تغيير حماسه به شكند و آرش را ضدقهرمان معرفي ميدرهم مي

  گنجد، به تحليل آن نخواهيم پرداخت.تراژدي نمي
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در  .فاصله وجود داردبيست سال ن نگارش اين دو اثر مياكه  يدر حال ؛ها يكي استدغدغه
هـاي فراوانـي شـد. از    سال، فضاي سياسي و اجتماعي دستخوش دگرگوني بيستطي اين 

ن دو باشـد.  آيا تشابه بازنويسي تواند مترادف همساني سوي ديگر، معاصر بودن دو اثر نمي
 ه،وجود تيزبيني و اشـارات پراكنـد   كه نويسندگان، با هاي اين مقاله و اينبه هرسان، كاستي

بـا   ،را اي تـازه تا ديدگاه  داشتبر آن ما را  ،اندمتوجه تغيير نوع ادبي اين دو بازنويسي نشده
  به اين تحقيق بيفزاييم. ،تكيه بر نظريات ژنت
نخـي حسـنيه،    است: همقالاين منزلة پيشينه تلقي شود، تواند بهكه مي پژوهش دومي

» بهـرام بيضـايي   آرشبررسي روايت و عناصر داستاني در نمايشـنامة  «زاده مريم، شعبان
هـاي نـوين   چهارمين كنفرانس جهاني و اولين كنفرانس ملي پژوهش شده در  ارائهمقالة (

كه باز هم شايد  ،)ûýăĀ ،بداري و علوم انسانيايران و جهان در مديريت، اقتصاد و حسا
هـاي  هـاي ميـان بازنويسـي   ها يا تفاوتچون از نوع تطبيقي نيست، دغدغة يافتن قرابت

و تمركزي است از اين رو، تنها به اثر بيضايي پرداخته  ،مختلف داستان آرش را ندارد و
 شود.بر نوع ادبي در آن مشاهده نمي

  مباني نظري پژوهش
حاضر بر مبناي نظريات بازنويسي در نقد نو و، بيش از همـه، بـا تكيـه بـر دو     پژوهش 

هـا،  نگاره رددر كتاب آنها را كه ژرار ژنت تدوين شده است متن  متن و پسمفهوم پيش
هـاي  بـا اسـتناد بـه نمونـه     ،در اين كتـاب  ژنتمطرح كرده است.  "ادبيات در مرتبة دوم
 اولـيس متنـي، ماننـد   شود و هر پـس دبيات زاده ميدهد كه ادبيات از امختلف، نشان مي

هومر تكيه دارد. ما در اين مقاله نشان خـواهيم   اوليسمتني مانند جيمز جويس، بر پيش
هـاي  ترين روايات از داستان آرش، در دوران معاصر، بسـته بـه بايسـته   داد چگونه كهن

نويسـندگانِ موضـوع    ن، هر يـك از مياشود و، در اين اجتماعي و سياسي، بازنويسي مي
عنوان  تحقيق ما، يعني كسرايي از سويي و بيضايي از سوي ديگر، نوع ادبي خاصي را به

  شناسي دريافت، خوانش نويني، چه بـه  سان، از ديدگاه زيبايي گزينند تا بدينقالب برمي
  لحاظ شكلي، عرضه دارند. چه به و حيث فحوا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Palimpsestes, La littérature au second degré 
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  جايگاه بازنويسي در ادبيات
بـاختين آن را اصـل    .پردازان نقد ادبـي اسـت  ي از نظريهوع بحث بسياربازنويسي موض

است  آن را بينامتنيت نام نهاده #يستواوليا كري، )ýý (باختيننامد ميان متون مي "ايمكالمه
). بـا وجـود تفـاوت در    ûýđûþژنـت  گويـد ( و ژنت به آن ترامتنيت مي) ûþÿ(كريستوا 

متون مهمي كه اساس تمدن و فرهنگ سرزميني بر بر اين باورند آنان نامگذاري، همگي 
بازنويسـي   ،هـاي مختلـف  هها شكل گرفته، ممكن است بارها و بارهـا، در دور مبناي آن

انـد،  شان، جزئي از حافظة جمعي نو متون ديني، وراي عملكرد نخستي هاشوند. اسطوره
زنويسـي و بـازتعريف   هاي زمان خـود، با اقتضاي بايستهقابليت را دارند تا، بهاين يعني 

دهد متون مورد بحث، افزون بـر مفهـوم نخسـتين خـويش،     شوند. اين قابليت نشان مي
ز هـر بـار، بـا اسـتفاده ا     ،بيني در خود نهان دارنـد كـه  پيش ي ضمني و غيرقابليتفسيرها

تك اين دست گونه است كه تك ا را آشكار ساخت. اينهتوان آنابزارهاي نقد نوين، مي
د كه، بسته به مقطع تاريخي بازنويسي اثر، ني را طرح كنا تازههاي د پرسشننتوامي متون

  اي خواهد انجاميد.هاي تازه به پاسخ
يكي از ساختارگراياني كه اين مبحث را وارد گسترة نقد ادبي كـرد،  در مقام ژرار ژنت، 

اين موضوع و  به تحليلها، نگاره رداي به بازنويسي دارد و در اثر معروف خود،  توجه ويژه
شـده وجـود دارد. ژنـت    ن متن مرجع يـا الگـو و مـتن بازنويسـي    مياپردازد كه اي ميرابطه

پندارد كه بيانگر چندوچون گـذر از  نام ترامتنيت ميتر بهاي كليبازنويسي را جزئي از مقوله
تن پـردازد كـه هـر مـ    متني به متن ديگر است و، از اين رهرو، به تبيين روابط گوناگوني مي

 $متن بندي خويش، متن مرجع را پيشدهد. وي در تقسيمنخستيني را به متن دومي پيوند مي
بندي خود، به اينجا نهد و، در ادامة تقسيمنام مي &متنشود پسو متني را كه از آن منبعث مي

متن، در حـين بازنويسـي، ممكـن    مثابة اعمال دگرگوني در پيش به ،)تمتنيرسد كه پسمي
داستان قديمي  پيرنگ، و وجهه داشته باشد: نخست دگرگوني مستقيم كه در طي آناست د

اقتضاي ذوق ادبي خويش، يـا  موازات آن، نويسنده بهشود، اما بهتر منتقل ميبه عصر جديد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. dialogisme 
2. Kristeva 
3. hypotexte 
4. hypertexte 
5. hypertextualité 
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مانند آنچـه   ،دهده ميئاي از داستان مرجع اراكند، برداشت تازهدوراني كه در آن زندگي مي
شود كه گوسـتاو فلـوبر   ديده مي افسانة ژولين قديسگفتيم يا آنچه در  ساوليپيشتر دربارة 

هـاي  اي بـا مضـمون   ماجرايش را از متون ادبي كهن مذهبي وام گرفته و از آن داستان تـازه 
هاي مختلفي كه از داستان خسرو و شيرين در ادبيات ، يا برداشتاست شناختي ساختهروان

 سـبك دگرگوني غيرمستقيم يا تقليد از   متنيت پس يگرد  گونة .كالسيك ايران موجود است
دهد و اثر جديـدي بـر   سبك اثر ادبي كهني را الگو قرار مي است كه در طي آن، متن جديد

با پيرنگ اوليه كاري ندارد و بر تقليـد سـبك متمركـز    يعني كند،  مبناي متن مرجع خلق مي
كه  يدئانشود، يا حماسة نوشته ميسعدي  گلستانتقليد از  جامي كه به بهارستانمانند  ،است

  ده است.پديد آمهومر  اوديسةو  ايليادبه تقليد از 

متن اهميت بسزايي دارد، بازنويسـي   متن به پستبديل پيش هايي كه دريكي از مقوله
حيـث پيرنـگ، از چنـان جـذابيتي برخوردارنـد كـه       از   ها، اسطورههاست، چون اسطوره

 خـود  هـاي عصـر  و بـا دغدغـه  دهنـد   مينها را مرجع خود قرار بسياري از نويسندگان آ
  ند.كن ميشان بازنويسي و عرضه

  هاي گوناگون داستان آرشها يا روايتمتنپس
تـوان  سـان، از داسـتاني واحـد مـي     روايت يعني شـيوة تعريـف كـردن داسـتان. بـدين     

دست اسـت.   در هاي متعددروايت كه از داستان آرش شمار داشت، چنانهاي بي روايت
 كـه در آن، آرشِ  شـود مشاهده مـي اوستا » يشت هشتم«ها در متون كهن در نخستين آن

ن ايـران و  ميـا شود كه در هنگامـة نبـرد   عرفي ميدستي مچيره آرياييِ كشِكمان كمانگير
 يايزد گيـاه و مهـر، مسـافت   مدد اهورامزدا، ايزد آب،  به و تيرشكند يتيري رها م توران
  پيمايد.مي يطوالن بسيار

ابوريحان  آثارالباقيةتوان به پردازد مياز ديگر متون كهني كه به نقل داستان آرش مي
پردازي، بلكـه توضـيح   بيروني اشاره كرد. انگيزة بيروني از نقل داستان آرش، نه حماسه

خاستگاه اعياد گونـاگون نـزد پارسـيان اسـت. بـدين ترتيـب، در فصـل نهـم از كتـاب          
، نويسنده دو سـبب بـراي   »جشن نيلوفر در خرداد ماه و عيد تيرگان«عنوان  با آثارالباقيه

    .)ýýþđýýÿبيروني ها تيراندازي آرش است (كند كه يكي از آنعيد تيرگان نقل مي



  25  
مقاله ă/û ادبيات تطبيقي

  ...بازنويسي داستان آرش كمانگير در 
 

 

هنگـام شـرح   بـه  الصـفا، ةضـ رونيز در كتـاب   (ميرخواند) محمدبن خاوندشاه بلخي
دهـد،  دست مياز ماجراي آرش بهسلسلة پيشداديان و پادشاهي منوچهر، ذكر مختصري 

موريت او أهاي قهرماني شخصيت تيرانداز يا دخالت نيروهاي الهي در مآنكه بر جنبهبي
  ).Āþû سخني بگويد (خاوندشاه بلخي

اسـت. در   البيعـ شـاهنامة ث  پردازده به روايت داستان آرش ميمتون كهني كديگر از 
در جنـگ ميـان   كـه  خـوانيم  مـي » بپادشـاهي زوتهماسـ  «فصلي از اين كتاب با عنوان 

مرز ميان ايران و  آرش فرمان داد با رها كردن تيري افراسياب و ايرانيان، پادشاه ايراني به
  ).Āú ثعالبيتوران را مشخص كند (

نيـز بـه    ،تاريخ بلعمـي ترجمة فارسي آن،  و ، تاريخ طبريو القصص التواريخمجمل
خاطر تنهايي و بهداستان آرش به اين روايات يك از اند. در هيچداستان آرش اشاره كرده

  اش اهميت ندارد.جنبة داستاني
معاصر داستان آرش را بازنويسي كرد احسان يارشـاطر   روزگارنخسيتن كسي كه در 

هـاي  تعـدادي از داسـتان  ) ûýýĀ(هاي ايـران باسـتان   داستاناست. او در كتابي با عنوان 
ز بازنويسـي كـرد. آرش نخسـتين داسـتان ايـن      دوران باستان را به زبـان فارسـي امـرو   

متن، آن را عنوان پيشبهآثارالباقيه، و  مجموعه است و يارشاطر با استناد به متن اوستايي
  . است نگاشته

هاي بعد، دو شاعر معاصر ماجراي آرش را موضوع دو شعر بلند كردند: ابتدا در سال
، مهـرداد  ûýþþبعـد، در سـال    ) و چنديآرش كمانگير( ûýýāسياوش كسرايي در سال 

  . حماسة آرشاوستا در منظومة بلندي با عنوان 
آرش شيواتير براي نمونه،  است. داستان آرش در قالب نمايشنامه نيز بازنويسي شده

در انتهـاي ايـن    ،). البته، نويسـنده ûýÿā( افسانة اوستاييقلم ارسالن پويا با زيرعنوان  به
كند كه تـاريخ نگارشـش دو سـال    ه ميئز از داستان اراديگري ني ، روايت كوتاهبرداشت

  از نگارش نمايشنامه است.  پيش
) ûýÿĀ(قلم بهـرام بيضـايي    بهآرش آخرين بازنويسي اين داستان در دوران معاصر، 

اژدهاك، آرش و كارنامـة  «با سه زيرعنوان  ،سه برخوانيبعدها با عنوان  . اين كتاباست
 رسيد.) به چاپ ûýāĀ(» بندار بيدخش
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  بحث و بررسي
امروز از داستان آرش كمـانگير در   هايي كه از گذشته تا بهتمامي بازنويسيدر وبيش كم

 نگريسـته شـده  اثـر  هـاي اصـلي   مثابة يكي از بارزه دست است، به خصلت حماسي به
ها، ماننـد  متنروست كه تنها در شمار اندكي از پساز آن وبيش، گوييم كم. اگر مياست
ديگـري   هاي لتشود و جاي خود را به خصرنگ مييي، خصلت حماسي كمبيضا آرش
كه پيشتر گفتيم، بررسي دو بازنويسي داستان آرش  . هدف ما در اين مقاله، چنان"دهدمي
خواهيم ديـد در بازنويسـي كسـرايي،     .يضايي استتوسط سياوش كسرايي و بهرام ببه 

 كه در بازنويسي بيضايي، اين وجـه  آشكار است، حال آن حماسي كامالً وجهپايبندي به 
  دهد.  جاي خود را به تراژدي مي

مـرداد   üĂاز كودتـاي   پـس سـال   پنجكسرايي  آرش كمانگيرشعر بسيار معروف 
ûýýü خواهانة نسل آن دوران نوشته شد. بيضـايي   هاي آزاديو در پي شكست آرمان

. آنچـه از  #نامـد مـي » برخواني«روايتي به نثر از اين داستان نوشت كه خودش آن را 
آيـد، تكـرار شـدن و قـوام يـافتن عناصـر حماسـي در        مقايسة اين دو روايت برمـي 

برداشت كسرايي و كمرنگ شدن همين عناصر در برداشت بيضايي و تغيير ماهيت و 
سوي نوع ادبي تراژدي است. نوع ادبي حماسـي، در مقايسـه بـا    ها بهسوق يافتن آن

هـا  البتـه در دل ايـن حماسـه    داشـته اسـت.   يبيشـتر ال اقبدر ادبيات ايران  ،تراژدي
دست رستم) هايي نيز هست كه بار تراژيك دارد (مانند كشته شدن سهراب بهداستان

اما در ادبيات ايران، برخالف آنچه در يونان باسـتان يـا فرانسـة دوران كالسيسيسـم     
ميد. فراموش نكنيم شود، اثري نداريم كه بتوان آن را تمام و كمال تراژدي نا ديده مي

هاي شد، در حالي كه تمام داستانشدن نوشته مي تراژدي، در ابتدا، براي نمايش داده
توسـط  بـه  كه بـار تراژيـك دارد،    شاهنامههايي از تراژيك ادبيات ايران، مانند بخش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شـود و  نادر ابراهيمي است كه آرش در آن بـه ضـدقهرمان بـدل مـي     به قلم يدآرش در قلمرو تردنمونة ديگر، . 1

وطني باور چون به مرز معتقد نيست و به جهان ،دهد براي دفاع از مرز و بوم كشورش جانفشاني كندرضايت نمي
  .)1351دارد (بر اساس مدارك سازمان ملي اسناد، ناشر نامشخص، 

بررسي هويت، قدرت و دانش در سه «يادشده با عنوان مقالة  :نك» برخواني«براي اطالعات بيشتر در بارة واژة  2.
  .42، ص »برخواني بهرام بيضايي
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شـده و  هاي حماسي، براي جمع شنوندگان، برخواني مينقال و درست مانند داستان
  شود.مي

هـا در دو  نوع ادبي حماسه و تراژدي و بازيابي آن نهاي بنيادي، ابتدا به ويژگياكنون
هنگـام  نويسندگان، به گاهديدچگونه بينيم سپس مي پردازيم وميبازنويسي داستان آرش 

آنكه خـود آگـاهي   بسا بيمتن، بسته به شرايط اجتماعي و سياسي، چهگيري از پيشالهام
سـئلة  شود كه مدهد. حماسه هنگامي زاده ميداستان را تغيير مي داشته باشند، بار معنايي

كنـد. تـراژدي   شعر كسرايي از اين قاعده پيروي مـي  ؛هويت ملي يا جمعي مطرح باشد
داند، يـا بـرآوردن   نتيجة تجلي فرديت قهرمان در ميان جمعي است كه او را محكوم مي

يست؛ آرش بيضايي نمونة كامل نوع اش ساخته نطلبد كه از عهدهاي را از او ميخواسته
 دوم است. فراموش نكنيم در نوع ادبي حماسه، شخصيت داستان، براي نمونه آرش، بـه 

اراده كه با اشراف كامل بااش، فردي است ممتاز و هاي جسماني و معنويواسطة ويژگي
از روي گيرد، گذارد و تصميمي اگر ميميدان ميدهد، پا بهبه آنچه در پيرامونش رخ مي

آگاهي است. اما شخصيت تراژيك (كه آرش بيضـايي بازنمـاي آن اسـت) از درايـت و     
اي ندارد، دچار ترديد است، با چرايي اعمالش مشكل دارد و درك قهرمان حماسي بهره

  داند فرجام كار كجاست.نمي

  نوع ادبي حماسه و عملكرد قهرمان
ند كه در مواجهـه  ا شخصيت ممتازيهاي ها و دالوريها همواره روايت قهرمانيحماسه

از همـين   .رهاننـد شـوند و مردمـان را مـي   د ميوارد صحنة نبر يا ملتي فرضي با دشمن
قـوم دارد. از ديگـر سـو، روايـت      هـر سه رابطة مستقيمي با حافظة ملي روست كه حما

هنگام اند و، بهوبيش به آن خو گرفتههايي است كه خوانندگان كمحماسي داراي ويژگي
ها در روايت آنچه حماسه دهند. براي نمونه، همةراحتي تشخيصش ميمواجهه با آن، به

 كنند، چنانكه به قهرمان حماسي بعـدي فراانسـاني و  مبالغه مي ،وبيشكم است، رخ داده
بخشند. بدين ترتيب، قهرمان حماسـه فـردي ممتـاز،    العاده ميفوق شكوهي به اعمال او

شود. شجاعت، قدرت جسماني و جنگاوري ايـن قهرمـان    يبرگزيده و مسئول معرفي م
عهده گيرد و سرنوشتشان را رقم زند. افـزون   فرماندهي قوم يا ملت را بر شود باعث مي
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جوانمردي و دار است: راي نيز برخوبر اين، قهرمان حماسي از سجاياي اخالقي برجسته
بـراي نجـات قـومش    سـد و  شود از مواجهه با خطـر نتر مي موجبگذشتگي او از جان

دانـد جـالل و   چـه، مـي   ،گريزان نيست عملگاه از  قهرمان حماسي هيچ .فداكاري كند
بـا شكسـت    ،توانـد شوكت و بزرگي قوم و ملتش در گرو عمل اوسـت و فقـط او مـي   

دشمنان، نظم جديدي را ايجاد و، چنانچه نياز شد، جانش را نيز در اين راه فدا كنـد. او  
همگان به او تكيـه دارنـد و تحسـينش     .ظة جمعي ملتش استقوم و ضامن حاف الگوي

كمـك قهرمـان   بـه  نيـز هاي كهن، نيروهاي غيبي و فرابشـري  كنند. در اغلب حماسهمي
تر از همه، قهرمان حماسي نمايانگر رستم). مهم هسيمرغ بكمك آيند (مانند  حماسي مي

او  .انسانيت است ، عشق به آب و خاك وهاي آشكار و روشني همچون مردانگيارزش
كنـد مطمـئن   جنگد باور دارد، از كاري كـه مـي  خاطرشان ميهايي كه بهبه ارزش عميقاً

داند نبـردش نبـرد خيـر در برابـر شـر      است، وجداني آسوده دارد و دودل نيست. او مي
از  ،پـس از مـرگ   ،هاي حماسي، شهرت و آبـروي قهرمـان  است. در بسياري از داستان

  شود. ر ميت آنچه بود، پررنگ
كـار  هاي سـبكي مشخصـي بـه   گيحيث شيوة نگارش، در نوع ادبي حماسي، ويژاز 

شـكلي  براي نمونه، از لحن غنايي براي باشكوه جلـوه دادن كـنش قهرمـان، بـه     .رودمي
هاي انكاري، منادا، همچنين غلوها، هاي تعجبي و پرسششود و جملهمستمر استفاده مي

بسزا در ايجاد فضاي حماسي و ممتـاز جلـوه دادن قهرمـان     ها نقشيها و استعارهتشبيه
  كنند.  ايفا مي

  نوع ادبي تراژدي و عملكرد قهرمان
در يونان باستان كه خاستگاه تراژدي است، ايـن نـوع ادبـي در فاصـلة كوتـاهي، يعنـي       

، بـه اوج رسـيد و،   "سال، در پايان قرن ششم پيش از مـيالد شـكل گرفـت    هفتادحدود 
 بوطيقـا ميان رفت. وقتي ارسطو در قرن چهـارم پـيش از مـيالد در كتـاب     از  ،وبيش كم

، #يـر ورنـان  نظر ژان پيبه .شد، ديگر اثر تراژيكي نوشته نمينظرية تراژدي را تبيين كرد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در آن » فـرد «شـود،  دليل ساختار سياسي يونان باستان كه وقتي مفهومي بـه نـام جمهـوري مطـرح مـي     بيشتر به .1

  يابد.مسئوليت مي
2. Vernant 
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متخصص برجستة يونان باستان، در آن زمان حتي خود ارسـطو نيـز درك صـحيحي از    
حماسه و شعر غنايي  نان، تراژدي پس ازباور ور ). بهüûورنان قهرمان تراژيك نداشت (

  رود. د و مدتي بعد، در دوران شكوفايي فلسفه، از بين ميآيبه عرصه مي
بـراي نمونـه، داسـتان     .گيـرد هـا وام مـي  سههايش را از حماتراژدي موضوع داستان

 است و هاي يونان باستان در قرن هفتم پيش از ميالد روايت شدهاوديپ هم در حماسه
"شعرهاي غنايي پينداروس هم در

 درامـا بازنويسـي آن    .در قرن پـنجم پـيش از مـيالد    
در  كـه تـراژدي   آن ضـمن  ،شـود توسـط سـوفوكل انجـام مـي    ديرتر و به قالب تراژدي، 

 كند كه يكي بـه ماية حماسي دارد تغييرات بنياديني ايجاد مي هايي كه بناخت داستاندپر
  به سازوكار خود داستان.ديگري  و شيوة روايت داستان مربوط است

پـيش از  كـه  هنگام صحبت از شيوة روايت حماسه و تـراژدي، بايـد توجـه داشـت     
نوندگان صـورت شـفاهي، بـراي جمـع شـ      بـه  ،هـا هـا را نقـال  پيدايش تراژدي، حماسه

شـد.  توسـط بـازيگران اجـرا مـي    بـه  بر روي صـحنه و   تراژدي اما .كردندبازخواني مي
ها، سپس شدند: نخست قهرمانباستان، به دو دسته تقسيم ميبازيگران تراژدي در يونان 

دانسـت،  داستان و آنچـه را قهرمـان تراژيـك نمـي     برخي از اتفاقاتگروه برخوانان كه 
  داشتند. #داستانيدر نوع حماسي، نقش بروننقاالن  همچونند. برخوانان، دكربازگو مي

ار دارد. البته او نيـز، ماننـد   قهرمان تراژيك درست در نقطة مقابل قهرمان حماسي قر
ت از قدرت بدني يا سـجاياي  اما اين تفاو ها تفاوت داردسي، با ديگر انسانقهرمان حما

و دهـد  ش رخ مـي ا بلكه ريشه در اتفاقاتي دارد كه در زندگي ،شودناشي نمي او اخالقي
كنـد.  ميرا تجربه  تنهايي گونه است كه ناگزير اين .انجامدبه منفك شدنش از جمع مي

چشم ديگران  الگو نيست، بلكه به زيداي كه در آن مينه تنها در جامعه قهرمان تراژيك
ايـن قهرمـان را نيـز، ماننـد آنچـه در حماسـه        ست. سـازوكار تـراژدي  ه نيزساز مشكل

اش گويي ارادهكند كه چنان او را بازنمايي مياما  دهدينيم، در موقعيت عمل قرار ميب مي
و عملـش هـم    ،قهرمان تراژيك نه فردي مسـتقل اسـت، نـه مسـئول     .است سلب شده

شود، در نگرش تراژيك، رسد. برخالف آنچه در حماسه مشاهده مينظر ميحاصل به بي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Pindarus ترين شاعر غنايي يونان باستان بزرگ)þýĂđÿûĂ هاي پهلواني را بسط داد.كه چكامه )قبل از ميالد  

2. hétérodiégétique 
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از همـين  يابـد و   پاسخي نمي شكند كه برايپرسشي ذهن قهرمان را مشغول ميهمواره 
براي نجـات سـرزمين و   داند دودل است. اين در حالي است كه قهرمان حماسي مي رو

گزيند و جز آن چيست و اطمينان دارد راه درستي برميمردمش چه بايد بكند، تكليفش 
  گزينة ديگري ندارد.   راه

زند، تا چه انـدازه آزادي عمـل دارد،   كاري ميداند چرا دست بهقهرمان تراژيك نمي
كـه   آند. او، بـي گـردن گيـر  تواند مسئوليت آنچـه را رخ خواهـد داد بـه    مي ميزانتا چه 

بـر  محكوم اسـت. افـزون    داند در هر حالكار شود اما خوب ميبخواهد، بايد دست به
از همين رو نيز معني  ؛اوست وراي خواست و شخصيت كنداين، او آگاه است آنچه مي

حماسـه، نتيجـة اصـلي    ماند. پس در كنش تراژيك، بـر خـالف   كارش برايش گنگ مي
كه در نهايت دريابد چه انـدازه تـاب و    و به خود اوست، اينشناساندن ا عملكرد قهرمان

 ،كه در تمـام ايـن مراحـل   است  آن توجه قادر به چه كارهايي است. جالبتوان دارد و 
  چرا بايد وارد عمل شود. داندمي، نه خواهدميقهرمان تراژيك نه 

 بـه ادبي  هاي حماسه و تراژدي و عملكرد قهرمان را در اين دو نوعكه ويژگي اكنون
به مقايسة دو روايت سياوش كسرايي و بهرام بيضايي از اين منظـر   ،اختصار شرح داديم

  پردازيم. مي

  بيضايي آرشكسرايي تا   آرشاز 
را در قالب شعر آزاد سرود. فحواي داسـتان او بـا    كمانگير آرشسياوش كسرايي منظومة 

آرش، در پي شكست ايرانيـان از  شود تفاوتي ندارد. رواياتي كه در متون كهن مشاهده مي
شود با انـداختن تيـري مـرز ايـران را مشـخص كنـد و چـون قـدرت         مور ميأتورانيان، م

خرد. امـا كسـرايي از   جسماني و ايمان بااليي دارد با فداكردن جانش آبروي ايرانيان را مي
 .كنـد ميمتن خود استفاده اي در شيوة روايت يا، به ديگر سخن، در پسعناصر روايي تازه

نخست خود شاعر كـه هنگـام قـدم زدن در سـرزميني      :براي نمونه، شعر او دو راوي دارد
داستان آرش را از زبـان   ديگري عمو نوروز كه شاعر ،رسدنوروز مي زده به كلبة عمو برف
 .هـاي اوينـد  نـوروز، بچـه   غير از شاعر، مخاطب اصلي عمو كند. بهشنود و نقل مياو مي
زمـين را بـه   ة گذشتة غرورآميز ايـران حافظاي را دارد كه ينجا نقش واسطهنوروز در ا عمو
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 ؛ چه، همانبخشدكند و، از اين رهرو، به داستان بعدي حماسي ميتر منتقل مينسل جوان
، حماسه با هويت ملي و حافظة گذشتة قوم يا ملت ارتبـاط مسـتقيم   گفتيمگونه كه پيشتر 

اي هـ  ان روايت اولي كه در آن شاعر به سفر خود در دشتيا هم "دارد. روايت دربرگيرنده
يوس أاي است ضمني به فضاي دلمرده و متعبير ما، اشارهكند، بهزده و سرد اشاره ميبرف
شود، سخن گفـتن شـاعر   از كودتا. در پايان منظومه، وقتي روايت عمونوروز تمام مي پس

ه چرخـة حماسـي بسـته شـده و     شـود كـ  از برف و سرماي بيرون، بار ديگر، يـادآور مـي  
توانـد نشـاني از بقـاي    ن، روشن ماندن آتـش مـي  ميادلسردي همچنان پابرجاست. در اين 

  حافظة جمعي گذشته و اميد تلقي شود.     
 بـه  آرششـدة  ابتدا با عنوان كوتاهرا از داستان آرش كمانگير بهرام بيضايي روايتش 
توانـد نشـاني باشـد از    مـي  مان در عنوانه تيرانداز بودن قهرچاپ رساند. اشاره نكردن ب

تـوان مـدعي   ه شود. حتي ميئتي كه قرار است از اين ماجرا ارامتن و پرداخت متفاوپس
نشانگر اهميت فرديت شخصيت  ي به نام شخصيت در عنوانشد كه بسنده كردن بيضاي

سـر   ي بـه در موقعيتي بحران ايران ش در تيراندازي. در روايت او نيزاست، نه ممتاز بودن
هاي پيشين ديـديم، شخصـيت اصـلي داسـتان،     ولي، بر خالف آنچه در برداشت بردمي

دانـد. او در سـپاه ايـران،    يعني آرش، عاري از صفات قهرماني است و تيرانـدازي نمـي  
كـه   آنكند بـي فردي است فرودست و ستوربان و اين بازي سرنوشت است كه كاري مي

رقم بخورد. در برابر او، شخصيت ديگري قرار  شدستش بخواهد، آيندة ايران بهآر خود
نام كشواد كه از لحاظ قدرت بدني، مهـارت در تيرانـدازي و سـابقة جنگجـويي     دارد به

و بايد در است فردوسي نوة كاوة آهنگر معرفي شده  شاهنامةشهره است. كشواد كه در 
محدوديت قـدرت   خواهي و جنگاوري پيشگام باشد، در روايت بيضايي، چون بهآزادي

چنين است كـه آرش،   رود و اينانداختن طفره مي بيني از تيرخويش آگاه است، با واقع
آنكه راه انتخاب ديگري داشته باشد، از سوي دشمن برگزيـده  برخالف ميل باطني و بي

شـود تـا   ختن تير مشخص كند. همين شگرد دشمن باعـث مـي  اشود تا مرز را با اندمي
  نشاندة تورانيان بخوانند.خائن و دست ايرانيان، آرش را
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1. enchassant 



 ...بازنويسي داستان آرش كمانگير در     ă/û 32ادبيات تطبيقي مقاله
 

 
 

  كنش دو داستان
اسـت،   "تحليـل كـنش   ردو اث راي بررسي تطبيقي بازنويسيِيكي از بهترين رويكردها ب

 آرشتواند كنش داستان را از حماسي به تراژيك تغيير دهـد. بازنويسـي   متن ميچون پس
برخوردار اسـت،   ،ها ياد كرديمكه پيشتر از آن ،هاي روايت حماسي كسرايي از تمام شاكله

دليل كم و كيـف همـين   به رستهرچند برخي شاعران مانند اخوان ثالث و رضا براهني، د
آن انـدازه كـه    ،ند و آن راا هايي را بر آن وارد دانستهها و كاستيهاي حماسي، نقصشاكله

  دانند. اخوان ثالث معتقد است:  حماسي نمي ،بايد و شايد
بسـيار زيبـا، در    آخر آن كه خوب است و انصـافاً  و جز اول و  ،زبان حماسي ندارداين اثر آنچنان 

كار برده نشده است. زبان حماسي بايد استحكام، درشتناكي و اعتال داشـته  بقية آن زبان حماسي به
اي با تمام معنا بجا بنشيند و ما قادر به تعويض و قرار دادن چيز ديگري بـه جـاي    باشد و هر كلمه

حماسـي نيسـت. [...]    شـعر وزن وزن اثـر او  [...] در  ،طور نيسـت  اما شعر كسرايي اين .باشيمآن ن
افتـاد كـه در زبـان     فهمند. اين مضمون اگر به دست كسي مـي  نادرستي زبان آن را تنها اهل فن مي

آمد، اما اين شعر شاهكار لنگاني است كـه بـه    حماسي بيشتر ورزيده بود، شايد يك شاهكار درمي
ل مضمون زيبا، برداشت خوب و تأثير ابتدا و انتهاي يك شعر و نيز عـدم درك مـردم از ايـراد    دلي

هـاي بهتـري    آن، موفق و در ميان مردم پذيرفته شده است. هرچند من در اشـعار كسـرايي نمونـه   
  .)53 اخوان ثالثيك اين تازگي مضمون را بدين شكل ندارند ( ام اما هيچ ديده

طـال در  در كتاب  داند ومي رمانتيككه حماسي باشد،  يش از آنبراهني اين اثر را، ب
  نويسد:  دربارة آرش كمانگير و شيوة شاعري كسرايي مي مس

 دارد ايـدئولوژيك  شعارهاي به شباهت بيشتر كه ـموقعي كه كسرايي پس از رجزخواني آرش  
 بـا  شـدن  رو روبـه  از عمالً برساند، اوج به را آرش حماسي قصة خواهد مي ـ اصيل رجزهاي تا

 يقهرمـان  يرش كسرايآ ]...[كند.  اكتفا مي رمانتيك حالتي گفتن به فقط و شود مي روگردان اوج
يك قهرمـان رجزخـوان    كه ذاتاً جاي آنخواند، به يرجز م يشكل رمانتيك و اجتماعاست كه به

  .)þÿă ċþĀû براهنيباشد (

يي، با توجـه بـه   يم داد شعر كسرابندي، نشان خواهدور از هدف مرتبهما در اينجا، به
اي كـه  حيث نظري برشمرديم، از هر جهت حماسي است و در برهـه از هايي كه شاكله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. action 
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گونـه كـه    ثالث نبوده، اما همان ند در حد انتظار شاعري چون اخوانسروده شده، هرچ
دليـل  درسـت بـه   ، »در ميان مردم پذيرفته شـده «نيز اظهار داشته، اگر  خوان ثالثخود ا

  تر، اشاره به هويت ملي و قومي.حماسي است و، از همه مهم ين وجههم
نخستين عاملي كه نشانگر كنش حماسي است، وجود راوي دوم، يعني عمونـوروز،  

اش، در گفتمـاني  گر حافظة ملي است. او، پـيش از آغـاز قصـه   مثابة پاسدار و روايت به
و مقـام واالي او. شـيوة كـار     ستايش انسـان  گويد وزيبايي و شور زندگي مي غنايي، از

انند هومر م ، زيراسرايان باستان شباهت داردحماسه كسرايي، از اين جهت، به شيوة كار
 عمـو پـردازد.   ميداستان اصلي به حكايت سپس كند و  مي چينييا فردوسي، ابتدا مقدمه

ا بـراي  دانـد آن ر ياد دارد، وظيفة خود مـي  عنوان كسي كه داستان آرش را بهه نوروز، ب
گونـه   ميهني باشد. همـان  ترها بازگويد و، از اين رو، حافظ بخشي از ميراث ملي/جوان

  ترين كاركرد حماسه است.اصلي با حافظة مليگفتيم، مرتبط بودن  كه پيش از اين
هـاي  هاي سبكي و آرايـه كارگيري ويژگيشاهد بهكسرايي روايت  افزون بر اين، در

  ند:مختص حماسه نيز هستيم، مان
  تكرار. 1

سوي كس كس دستي به هيچورزيد / دل مهري نمي هيچاندوخت / اي دربر نميسينه كينه هيچ
  )āÿý كسرايي( خنديدگر كس نميكس در روي ديهيچآورد / نمي

  مبالغه. 2
  )āÿÿ(همان  دشت نه، دريايي از سرباز...

رس جـايم / مـرا تيـر اسـت     هچشم آفتاب تـاز وايم / بهأشهاب تيزرو تيرم / ستيغ سربلند كوه م
  )āÿĀآتش پر، مرا باد است فرمانبر (همان 

  هايي از رجزخواني معمول قهرمانان حماسي نيز قلمداد كرد. توان جلوهها را ميمبالغه
 ترتيب  . 3

  )āÿþ(همان  موج افتاد...آمد، خروشان شد، بهجوش به
  اعداد. 4

  )āÿþ(همان  ن غمگين كنار دره بر روزن، مادرابام، دختران بنشست كودكان بر
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ديگر از حماسـي بـودن روايـت كسـرايي     يكـ ها در كنـار   استفاده از تمامي اين آرايه
كه پيشتر گفتيم، لحـن غنـايي نيـز در حماسـه نقـش مهمـي دارد و        حكايت دارد. چنان
  كند:جاي روايت خود از آن استفاده ميكسرايي نيز در جاي

خـون  افشارمش در چنگ / دل اين جام پر از كين و پر از ميگيرم / و دلم را در ميان دست مي
  )āÿÿ(همان  تاب خشم آهنگرا / دل اين بي

در ضمن، آرش كسرايي، همچون بسياري از قهرمانان حماسي، از نيروهاي فرازميني 
هاي قهرمـاني  آزمون ياري سيمرغ در بسياري از، رستم بهشاهنامهگيرد. در  كمك مي نيز

تـر، از عناصـر مختلـف طبيعـت ماننـد      آرش كسرايي اما، در قالبي مدرن ؛شودپيروز مي
  دهد:گيرد و طبيعت هم به نداي او پاسخ ميهاي كوه و زمين كمك ميآفتاب و قله

اي اي، مـن تشـنه  برآ اي آفتاب، اي توشة اميد! / برآ اي خوشة خورشيد! / تو جوشـان چشـمه  
هـاي سـركش خـاموش / [...]    / [...] شما اي قلـه تاب / برآ سرريز كن تا جان شود سيراب  بي

اميدم را برافرازيد / [...] غرورم را نگه داريد / زمين خاموش بود و آسمان خاموش / توگـويي  
  .)āÿĂ(همان  ين جهان را بود با گفتار آرش گوشا

تـرين كـنش داسـتان باشـد      انداختن كه شايد مهم در بازنويسي كسرايي به لحظة تير
رفتن آرش را از كـوه تعريـف   اي كوتاه، باال متن، در جمله. اين پساست دهاي نشاشاره
. پيكـر آرش  است داند آن باال و هنگام تيرانداختن چه روي دادهاما خواننده نمي كندمي

تناور «هاي كهن، بر متنمطابق با پيش ،يابند و تيرش همشود، كمانش را بازميناپديد مي
رفت، آرش در  گونه كه از روايتي حماسي انتظار مي . هماننشيندفرو مي» ساق گردويي

كند. صرف نظر از آنچه در اينجـا  شود و خطر را از سر ايرانيان دور ميكارش موفق مي
هايي برخوردار اسـت كـه   عنوان قهرمان حماسي، از بارزه ذكر كرديم، آرش كسرايي، به

  يل بدانها خواهيم پرداخت.تفصبه ،»كسرايي قهرمان حماسي«عنوان  زيرادامه، در 
، در كنـار  است انجام رساندهكه وظيفة احياي حافظة ملي را به ،نوروز در پايان، عمو

نـوروز اسـت، بـار ديگـر از      گر قصة عمـو كه روايت ،اما شاعر روديخواب مها بهبچه
 اوست كه بـا روشـن نگـاه    اما اين بار .هاتاريكي راهگويد و از برف و  سرماي بيرون مي

  پردازد. به پاسداري از حافظة ملي مي داشتن آتش
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شـود كـه ايرانيـان از دشـمن     بازنويسي بيضايي از داستان آرش از جـايي آغـاز مـي   
 .مرز ايران را مشـخص كنـد   گيري كماندانند قرار است مياند و شكست سختي خورده

مـتن  پـس تصـاص دارد. بيضـايي در   درنتيجه، كنش بخش آغازين به انتخاب تيرانداز اخ
شخصيت كشواد را قرار  كند و در كنار شخصيت آرشعمال مياي اتغييرات عمده خود
دهد كه تيراندازي ماهر و از افراد باتجربة سپاه است. همه انتظار دارنـد كشـواد تيـر    مي

عنـوان قاصـد    كه ستوربان است، بـه  ،شود. ايرانيان آرش راپرتاب كند اما او حاضر نمي
بـا كمـك هومـان، يكـي از      امـا فرمانـدة دشـمن    د تا زنهار بخواهدفرستندشمن مي نزد

نويسـد و در آن  فارسـي بـراي ايرانيـان مـي     اي بهنامه هاي خود در سپاه ايران،جاسوس
عنوان تيرانداز برگزيده است. در بازگشت، آرش بـه خيانـت مـتهم     گويد آرش را به مي
ـ خـورد خوانـدن و نوشـتن نمـي    ميشود و هرچه قسم مي كسـي حـرفش را بـاور     ددان
دانست چه انتخابي  كند. آرش، برخالف ميل باطني و برخالف آرش كسرايي كه مي نمي

شـود. البتـه بيضـايي،    انداختن مي به تير مجبوركرده و آگاهانه در اين راه قدم برداشت، 
اي بسـيار شـورانگيز توصـيف    انـداختن آرش را در صـحنه   برعكس كسرايي، لحظة تير

آينـد.  ن درميخدمت پهلوا دهد طبيعت و عناصر چهارگانه چگونه بهن ميكند و نشا مي
 ايستد. اگـر در بازنويسـي كسـرايي   گاه از حركت باز نمي اما هيچ شودتير آرش رها مي
ر اينجـا، نامشـخص   شـود، د سان چرخة حماسه كامل مـي  د و بدينخورتير به هدف مي
م وارا تـد  انتظـار د و مفهـوم  كنـ الگـوي حماسـي را تخريـب مـي     تيـر  بودن سرنوشت

. وقتي اسيران به ايـران  نشاني نيستآرش از اما  كنندمردم هفت روز صبر مي .بخشد مي
و راوي نيـز  اسـت  اند تير هنـوز در حركـت بـوده    ديدهكه كنند گردند تعريف ميبازمي

  گاه از حركت بازنايستاده و انتظار همچنان ادامه دارد:   كند كه تير هيچكيد ميأت
رفت. روز از پي روز، و شب از پس شب! بنـديان كـه آمدنـد آن را در شـتاب ديـده      و تير مي

ها. آوارگان دشت به ديدة خود باور نداشتند؛ و هنگامـه در آنـان افتـاد كـه از     بودند؛ و گروگان
گفـت؛ پسـر بـا پسـر، بـرادر بـا بـرادر، و زن        هاي ويرانه سربرآوردند. و هركس از آن ميپشته
ها افتاد؛ از تيره به تيـره، از سـينه بـه    با شوي. و شور برخاست، و افسانة تير در دهانمند  شوي

  .)ĀĂ(بيضايي  است اين تير رفته است سينه، از پشت به پشت. و تا گيهان بوده
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نظـر،  ها دارد و بـه متندر برداشت بيضايي، تير كنشي فراتر از كنش حماسي در پيش
كنـد  جـانش را فـدا مـي    گزيركه ناخواسـته و نـا   اهميتش در برابر شخصيت خود آرش

سـرانجام  انـداختن در ايـن داسـتان در قالـب كنشـي بـي       كمرنگ شده است. كنش تيـر 
بازنمايي شده و، از اين حيث، تمثيلي است از نااميدي حاكم بـر فضـاي سياسـي دوران    

  نگارش اثر. 

  قهرمان حماسي كسرايي
هـاي جسـماني و اخالقـي    ممتاز با ويژگـي  چنانكه گفتيم، در حماسه، قهرمان فردي است

ند هايي را پشت سر گـذارد و بـا نيروهـايي كـه نمـاد بـدي و شـرّ       برجسته كه بايد آزمون
وارد عمـل   يقـين قلبـي  گيـرد، بـا   كـار مـي  بجنگد. او در راه نبرد، تمام توان خويش را به

هـاي  د، ارزشجنگـ خاطرشـان مـي  هايي كه او بهكند. ارزشنمي ترديدگاه  شود و هيچ مي
پرستي، صـداقت،  وطناي نيست، مانند شان هيچ شبههواال و روشني است كه در درستي

مـتن  همچنين در پـس و هاي كهن، متن. شخصيت آرش در پيششهامت، دالوري، ايمان
كه نشان دهد قهرمانش ممتاز و  هاست. كسرايي براي ايندست ويژگيكسرايي، پيرو همين

كند كه اغلب با دريا مرتبط است. ها استفاده مياي از استعارهسلسلهفرد است، از  همنحصرب
دهـد  خورد و صدفي بيرون مـي مردم در نگاه شاعر مانند دريايي خروشانند كه شكاف مي

آيـد، امـا دردانـه اسـت و     كه همان آرش است. درست است آرش از دل مردم بيرون مـي 
نيروهـاي غيبـي    آگاه استر ماهري است و تيرانداز بسيا ،براي نمونه .جوهري ممتاز دارد
). او در āÿĀ(كسرايي » مرا تير است آتش پر، مرا باد است فرمانبر«كنند: نيز به او كمك مي

دارد: صراحت آمـادگي خـويش را اعـالم مـي    و به كنددرنگ نميكاري كه در پيش دارد 
). āÿÿ(همان » ينك آمادهمرد آزاده / به تنها تيرتركش آزمون تلختان را ا منم آرش، سپاهي«

اش چيست، راه حق كدام است و قرار اسـت در ايـن   وظيفهداند آرش حماسي خوب مي
سـاز، پـري از   سوز سـامان در اين ميدان، بر اين پيكان هستي« :راه جانش را از دست بدهد

 رود، چـون  استقبال مـرگ مـي  به آگاهانه). او āÿĀ(همان » جان ببايد تا فروننشيند از پرواز
هزاران چشم گويا و لب خاموش «داند با اين كار ضامن بقاي مردم و سرزمينش است: مي

  ).  āÿā(همان » دانند/ مرا پيك اميد خويش مي
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هـايي همچـون   متنسان بسياري از قهرمانان پيشافزون بر اين، آرش كسرايي نيز، به
آوري و لـزوم  رزم پـردازد و از گـوهر و نـژاد،   مـي  رجزخوانياز نبرد به  پيش شاهنامه،

گويد، با ايـن تفـاوت كـه در اينجـا، بـرخالف آنچـه در       جنگيدن و اداي دين سخن مي
سـان،   بـدين  است. بينيم، دشمن در پيش روي آرش صف نكشيدههاي كهن ميحماسه

گـويي   ،دهـد رواني بر دشمن است از دست ميرجزخواني كاركرد معمولش را كه غلبة 
از رجزخواني، اطمينان بخشيدن  خواننده است و هدف جاي دشمن،به مخاطب قهرمان،

جـاي پـرداختن بـه كـنش     و قوت قلب دادن به ايرانيان. كسرايي در بازنويسي خود، بـه 
اختصـاص  گفتـار  اصلي، بخش زيادي از شعر را بـه رجزخـواني آرش، در قالـب تـك    

پرستي و وع كودتا، احساسات ميهناز دلسردي ناشي از وق پسدهد، با اين هدف كه  مي
  ه دارد.  ن در دل ايرانيان معاصر بيدار نگرق ملي را همچناع

  قهرمان تراژيك بيضايي
اي آشـكار  عنوان اثر، با نشـانه ز همان چنانكه پيشتر گفتيم، بيضايي از همان ابتدا، يعني ا
كنـد.  هاي داستان آرش باخبر ميمتنخواننده را از متفاوت بودن بازنويسي خود از پيش

قهرمـاني  دهـي بـه   اي است براي شـكل ، در عنوان كتاب، مقدمهياز كمانگيرحذف امتي
تـرين   پردازيم. نخسـتين و مهـم  هايش ميبه بارزترين ويژگي غيرحماسي كه ما در اينجا

آرش در  .اوسـت  گيمايدون يبيضايبه روايت نشانة غيرحماسي بودن شخصيت آرش 
توربان سـپاه ايـران   نيـز سـ  و اكنون  چوپان بوده نبردپيش از  اين روايت جنگاور نيست.

و « رانيـان انـدوهگين اسـت   همچون همة ايرانيـان از شكسـت در برابـر تو    آرشاست. 
رسد در خـود  نظر مي اما به )ýû (بيضايي» اندهان هر مرد در دل او به سنگيني البرز بود

 همچون زني او بين، اين در بيند كه در جبران اين شكست كاري كند.توان يا قابليتي نمي
 تـاوان  نـاگزير  و كشـد مـي  دوشبـه  را جمع اندوه بار تنه،يك تراژيك، قهرمانان تمامي
 در ايـران  بزرگان و سربازان همه، از بيش بلكه خودش، نه كه دهدمي را شكستي تلخي

يـاد   مـا را بـه   دارد، كـه  تراژيكـي  بـار  تمام با بيضايي، داستان از بخش اين. سهيمند آن
كه بيماري طـاعون شـهر را فـرا گرفتـه بـود و همـه        د، هنگامياندازمي اوديپتراژدي 

سـان، بـار    و بايد مقصر را يافت. بـدين است كسي گناهي مرتكب شده  گفتند حتماً مي
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قـدر   بيضايي همان آرش دار شود.يك نفر عهده بايدتاوان باليي جمعي را، در تراژدي، 
  سوفوكل. اوديپتراژيك است كه 

د كه بر خالف او، صاحب همة امتيازات دارشخصيت كشواد قرار  در نقطة مقابل آرش،
)، ýü(همـان  » بازويش به ستبري ده بازو«هاي جسماني: حيث قابليتاز قهرماني است، هم 

هـم  و (همـان)،  » تيـرت بـال سـيمرغ دارد   « :لحاظ استمداد از نيروهاي وراي طبيعي هم به
بـود.   و نـوة كـاوة آهنگـر    شاهنامهرمانان هاي تباري، چون پيشتر گفتيم كشواد از قهويژگي

هـاي بـدني   ، قهرمانان سـجاياي اخالقـي و توانـايي   شاهنامهبيني  دانيم در جهانهمچنين مي
كش سپاه ايران است، كه نيرومندترين كمان ،برند اما كشوادارث ميبه شانخويش را از پدران

يقين دارد تيرش يك فرسخ  ا، زيررودكنشي ضدحماسي دارد، يعني از تيرانداختن طفره مي
  نام او ثبت شود:  به فقطبيشتر نخواهد رفت و حاضر نيست ننگ شكست 
ايم! و گر من تير بيندازم نفرين آن مراست. فردا شكست را يك تن نخورده است. ما همه باخته

  ). 33(همان  دشمن واگذاشتير كشواد ما را بهنالند كه تانبوه ميها كه در گرواند، انبوهآن

 گـويي سرنوشـتش را ايـن    ،شـود ير نبرد و ماجراهاي آن ميدرگ اتفاقي آرش كامالً
گار را چنـان پـيش بردنـد كـه     روز دند، درست مانند اوديپ كه خدايانگونه رقم زده بو

انـداختن،   پدرش را كشت و با مادرش ازدواج كرد. يك روز پيش از موعـد تيـر   ناگزير
دانـد، نـه   شود، چـون نـه جنگـاوري مـي    تاده ميسوي دشمن فرسعنوان پيك بهآرش به

از با شـاه تـوران، آرش پـيش     كه تيمارش كند. در نخستين مالقاتاست ستوري مانده 
عنوان تيرانداز انتخاب تمسخر به بگويد پيك است، از سوي شاه و به يابدكه فرصت  آن
به  چارنا به نيزكند و او شود. دست سرنوشت، در هيئت دشمن، آرش را تيرانداز ميمي

  دهد: ريشخند سرنوشت تن مي
گويـد: مـن مـردي نـاچيزم؛ و     نگرد؛ دشوار مـي پس آرش با درنگ در زهرخند او [پادشاه] مي
  ريشخند مردي ناچيز به شاهان برازنده نيست.

 ن ريشخند را سـروران تـو پذيرفتنـد   دهي؟ پس آرام، ايكشد: به من پند ميشاه توران غريو مي
  ).39(همان 
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ص قهرمانـان  كند، او بايد تنهـاييِ خـا  بار سرنوشتي كه برشانة آرش سنگيني ميجز 
محض بازگشت نزد گويد، بهطور كه پادشاه توران مي چون، همان ،تراژيك را نيز برتابد
  كنند: چشم بيگانه نگاه مي ايرانيان، همه به او به

نگـري كـه   ن بـازگردي، مـي  جنبد: برو آرش، زودتر بـاش! چـو  كينه ميشاه توران دو لب را به
  اند!دوستانت با تو بيگانه گشته

(همـان   دانـد هـا چيـزي نمـي   ديشـد؛ و از آن اناينك آرش دور رفته است. او به اين سخنان مي
þü.þý  .(  

اسـت  ها، هنـوز درك درسـتي از آنچـه بـر او رفتـه      آرش، هنگام بازگشت نزد خودي
ور اسـت،  ن تراژيك در نوعي ناآگاهي غوطـه هاي يونان باستان نيز قهرما ندارد. در تراژدي

داننـد كـه   داند چرا بايد تاوان گناهي ناكرده را بدهد و چرا بقيه او را مسئول باليي مينمي
شود كـه نقشـي   . آرش در حالي گناهكار خوانده مياست گرفتنش نقشي نداشته در شكل

ك نزد تورانيـان فرسـتاده   عنوان پي يعني پيش از اينكه به ،در شكست نظامي ايرانيان ندارد
ديگـر  به .انددانستند ايرانيان شكست خوردهمي ،شود، همه، از جمله كشواد و پادشاه توران

 .شـود سخن، در بازنويسي بيضايي، آرش، همچون اوديپ، مرتكب گناهي ناخواسـته مـي  
كـه   آنكشد و بـا مـادرش ازدواج مـي كنـد؛ آرش هـم، بـي      اوديپ ناخواسته پدرش را مي

تبـع آن  و بـه  ،عنوان تيرانـداز برگزيـده  گذارد، بهبداند، پاي در دام ميدليلش را هد و بخوا
  شود.  محكوم به خيانت مي

نـه قـدرت    :هاي قهرمان حماسي تهي اسـت بينيم آرش بيضايي از تمام ويژگيمي
بدني دارد، نه نام و شهرت، متهم به دروغ و خيانت است، به خودش ترديد دارد، بقيه 

گيـرد، چـون تيـر بينـدازد يـا      تراژيك قرار مـي  دوراهياو ترديد دارند، بر سر هم به 
گونه است كه آرش بيضايي، ماننـد تمـامي    پايان تلخي در انتظارش است. اين يندازدن

قهرمان حماسي، ملتي  بر خالف ،كند ومي تنهاييهاي تراژيك، مدام احساس قهرمان
قهرمان تراژيك را بيضـايي در بنـد    نگيدوگابيند. حمايت نميرا پشت سر خويش به

دهـد:  خوبي نشان ميگيرد بهدرمي دو آرشداستان، در طول جدالي كه بين چهاردهم 
» افتنـد نگرد، و هر دو به راه ميايستد. در وي مياينك او ـ آرش ـ در برابر آرش مي  «
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روست  هوبهاي معمولي كه قهرمان تراژيك با آنها ر). تمام تضادها و پرسشÿÿ(همان 
  : سخره گرفتهبازي سرنوشت كه او را به؛ هم گوي دروني بازنمايي شدهو در اين گفت

گشت تا بر سـري فـرود آيـد؛ دانسـتم پـي تـو       دم، بخت سياه را ديدم در آسمان مياين سپيده
  .)ÿĀ (همان تو را برگزيد تا به خندگاني گيردگردد [...] اينك گيتي  مي

  نااميدي:  م باأتو هم شك و دودليو 
جوشـد؟ ايـن نيـرو    هـايم مـي  كند؟ اين چيست كـه در رگ ام ره باز مياين چيست كه در سينه

 (همـان  بيانديش آرش؛ آيا نااميدي نيسـت؟  آرش؟ اين نيرو چيست؟ ـ نيك  ايچيست در من، 
ÿĀ.ÿā(  

گفتاري نهايي، بـر فـراز كـوه    ، آرش پيش از تير انداختن، در تكويكم بيستدر بند 
كند. ايـن بخـش   نقش خود را در داستان تفسير و سرنوشت خويش را تشريح ميالبرز، 

هـاي يونـان و دوران   گفتارهـاي رايـج در تـراژدي    كه معادل تـك  ،از بازنويسي بيضايي
دهد شخصيت آرش چگونه در مدتي كوتـاه و  خوبي نشان ميكالسيك فرانسه است، به

 گنـاه  ساده و بيانساني ردوبدل شد، از  اي كه بين او و پادشاه تورانواسطة چند جملهبه
او در ايـن   .كنـد، هـم مفهـوم دروغ را   را درك مـي بدل شد كه هم معني كينه  انسانيبه 

جـاي اينكـه بـه هـدفي واال، يعنـي      داند گريزان است و بـه ها، از آنچه مي واپسين لحظه
  را در سر دارد:   يشبينديشد، سوداي نابودي خو ،نجات ايران

نام كه مرا به ننگ نام خويش آلوده م، از مردكي به من نزديك و از من دور، پليدي آرشاينك به درد
ـ سوي زمين، بر ستيغي ايستاده است؛ چون آيينه است. او در آن روي مـن؛ و دل خـونين او    هاي روب

آور كه از او خوردن سوگند دريغ داشـتند، يـا گذشـتن از    نشانة من است. پلشتي چنان ناپاك و ننگ
داند از گيتي چنـد؛ و فريـاد او   . آرش منم؛ آن كه اين پگاه، نادانكي بود آزاد؛ و اينك چيزها ميآتش

  ).    Āÿدانستم (همان بلند كه كاش نمي

شود توجيهي اسـت،  ه ميئانداختن ارا تير نتيجةاي كه از اميدي و تفسير تازههمين نا
شـود، نـه   افتادن تير گفته مـي  فرو متن بيضايي، نه چيزي ازكه در پايان پس شايد، بر اين

آورنـد كـه از دشـمن و    يابـد. پـس از هفـت روز پيغـام مـي     كسي پيكر آرش را بـازمي 
آنـان كـه تيـر را دنبـال      .روددر اين ميان، تير همچنان مي .شان نيز اثري نيستيها خيمه
 كننـد. فـرو  دار تيـر را گـم مـي    مانند و در كنار درختي سـترگ و سـال  كنند عقب مي مي
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سرانجام آرش است، گويي كارش بي ناتمام ماندن كنش قهرمانانةمعناي  نيفتادن تير به
لح نمايـد، در واقـع بعـدي تراژيـك دارد. صـ     آنچه در نگاه نخست حماسي مي .ماندمي

گويـد، هسـتند   گونـه كـه راوي مـي    امـا همـان   است. شود، چون دشمن رفتهبرقرار مي
خندند. آنان كه اسير دشمن بودنـد، در بازگشـت،   دشمناني از جنس خود ما كه به ما مي

مـردم   .شـود آرش بـه افسـانه تبـديل مـي     .رودبيننـد كـه همچنـان مـي     ر هوا ميتير را ب
گـردد، هرچنـد   ند و ايـن اميـد هسـت كـه روزي بـاز     كنسينه داستانش را نقل مي به سينه

  نگرند. همچنان با لبخند زشت خود به ما مي دشمنان

  گيرينتيجه
اند كه در اعصار گوناگون، شتههاي كليدي و جذاب ادبي همواره قابليت اين را داانداست
فراخور ذوق، فضاي اجتماعي و هدف نويسندگان بازنويسـي شـوند. در بسـياري از     به

شود. تحليل اين دگرگوني در دو روايت از ها ايجاد ميمتنهايي در پسموارد، دگرگوني
هاي نوع ادبي حماسـه در بازنويسـي كسـرايي بـه     اكلهداستان آرش نشان داد چگونه ش

شـود. آرش كسـرايي قهرمـاني اسـت     متن بيضايي تبديل مـي هاي تراژيك در پسشاكله
اش دانـد كيسـت و چـه كـاري از عهـده     حماسي با هويتي محكم و مشـخص كـه مـي   

آيد. او به قدرت بدني خويش اطمينان دارد، حاضر اسـت جـانش را بـراي هـدفي      برمي
اي در اين كـار  ضامن بقاي هويت قوم و ملتش باشد و لحظه تنه ص فدا كند و يكمشخ

اي. امـا  هاسـت، آرش اسـطوره   دهد. اين آرش همـان آرش حماسـه  دل راه نميترديد به
بول خودش را ق سان، آرش بيضايي بدين .است پاسخهاي بيتراژدي محل طرح پرسش

بينـد هـم آدم   ويش هم آدم نيـك مـي  شقه؛ در وجود خندارد و هويتش مبهم است و دو
كند تا بـه مـردم   ها، برهنه نميپليد، مردد است و دودل؛ بدنش را، همچون آرش حماسه

عيب و نقص است، از كاري كه بايد انجام دهد مطمئن نيست، خود را بـر  نشان دهد بي
 .برگزينـد، تلخكـامي نصـيبش خواهـد شـد     كه  راهيداند هر بيند و ميسر دوراهي مي

عملي زند كه براي آن ساخته نشده و  اجبار دست به كند تا بهت سرنوشت كاري ميدس
كند تا بازنويسي بيضايي بـه  از همين رو هراسان و نااميد است. فرونيفتادن تير كاري مي



 ...بازنويسي داستان آرش كمانگير در     ă/û 42ادبيات تطبيقي مقاله
 

 
 

سان، درست ماننـد يونـان باسـتان، حماسـه بـه       نويسي حماسه بدل شود و بديننقيضه
  يابد.سوي تراژدي سوق مي

هـا  نشـان دادن سـرانجامي خـوش بـراي ايرانيـان اسـت، رمـه        شاسـة آر هدف حم
رود امـا در  خواب ميو عمونوروز آسوده بهاند و دشمنان رفته ندها سبزچرند، دشت مي

رسد، كار معناست؛ تير به تنة درخت گردو نميپايان خوش بي پرداخت تراژيك بيضايي
. اسـت  تـرس از خطـر از ميـان نرفتـه     ماند، دشمنان همچنان هستند وقهرمان ناتمام مي
  شود. متن تراژيك تبديل ميمتن حماسي به پسبدين ترتيب، پيش
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  سفرنامه در گفتمان فرهنگي

هاي ايراني و آلماني هاي شرق و غرب در سفرنامهصويرت
  سدة نوزدهم ميالدي

  "ستاديار گروه زبان و ادبيات آلماني دانشگاه شهيد بهشتي تهران)(ا نرجس خدايي
  

 چكيده
هاي اروپايي و ايرانـي سـدة نـوزدهم، بـه لحـاظ اهميـت تـاريخي و تكامـل فرمـي و          سفرنامه
هاي مشتركي نيز برخوردارند كه بررسـي  چشمگيري دارند، اما از ويژگي هايتفاوت، مضموني

هاي مدرن بر زندگي انسان كامل سيطرة رسانههنوز در دوراني كه  كند:تطبيقي آنها را توجيه مي
و دسـتماية   كردنـد اقـوام بيگانـه را ثبـت مـي    اطالعات گونـاگوني دربـارة    اين متونبود، نشده 

  رفتند. شمار ميبهشناسي شناسي و قومفرهنگهاي نخستين پژوهش
هـا  هـا بـر بسـتر آن   كه سفرنامه  يفرهنگهاي تاريخي و بافت بر، پس از تأملي حاضر مقالة

پرداخته است كـه   متونيهاي مضموني  گيري جهتو  هااند، به نقد ويژگيتكوين و تكامل يافته
هاي متنـوعي از شـرق و غـرب بـه مخاطبـان خـود ارائـه        تصويرها و ارزيابي سدة نوزدهمدر 
ري و بيگانه، و نيـز  نگار با ديگ. در بررسي متون منتخب، چگونگي رويارويي سفرنامهكردند مي

همچنين به ايـن   است.هاي بازتاب هويت فردي و اجتماعيِ نويسنده در متن بررسي شده شيوه
چـه  انـد يـا   هاي سرزمين ناشناخته تمايـل نشـان داده  نكته توجه شده كه سياحان به كدام سويه

اي متـون  مقايسـه  انگيخته است. نقدآنان را بر اعتماديبيهراس و هايي از فرهنگ بيگانه گستره
هاي ديگـر  نويسان در فرايند تقابل با بيگانگان و بازتاب شيوهدهد كه سفرنامهبرگزيده نشان مي

در بازپرداخـت يـا    ايويـژه نقـش  اند، هاي فرهنگي و بينافرهنگي را بارور كردهگفتمانزيستن، 
بـت هـويتي ترديـد    در الگوهـاي ثا  هي نيزو گااند، هايماگولوژيك داشت راتتصوروزآمد كردن 

  . اندافكنده
  

  بومي، هويت فردي، بيگانه، فرهنگي تبادل: سفرنامه، هاهكليدواژ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Email: khodaee04n@yahoo.de 
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  مقدمه
نـه در   انـد، ، به ويژه متوني كه در سدة نوزدهم نوشته شدههاسفرنامهاهميت شماري از 

هـاي غريـب و ناآشـناي زنـدگي در     جلوه بازنماييكيفيت ادبي و زيباشناختي، بلكه در 
هـايي  روش هـا سـفرنامه سـنجي  در هـم هاي ديگر نهفتـه اسـت. از همـين رو،    سرزمين

گيرنـد و  را در نظـر مـي  هاي گوناگون ادبي و تاريخي مؤلفه كارآمدي بيشتري دارند كه
. بـه نظـر   زننـد پيوند مـي  »ي و بينافرهنگيطالعات فرهنگم«را با اي متون مقايسه بررسي

اي بـه گونـه  كـه   تطبيقي آلمان، براي درك آثاري نظران ادبياتوِرنر نل، يكي از صاحب
اي هـ بافـت «بايد به ، نخست اندفرهنگي پديد آمدههاي تبادل و تقابل گفتمان آشكار در

جغرافيايي رجوع كرد كـه مـتن در   محدودة خاص  يك »فرايندهاي تاريخياجتماعي و 
اي سـه هـاي مقاي كـنش «بـه محـك   مـتن،   يهـا ويژگـي آن در تكوين يافته است. سپس 

در افقـي  رسـد،  و سـنخي بـه نظـر مـي    همگـاني  آنچـه  اعتبار  تاشود گذاشته  »دوسويه
پژوهش حاضر  .)ûĀĂ "لن(بازنگري قرار گيرد  و در مقايسه با آثار ديگر موردتر گسترده

هـاي  و بافـت هـا  مايهو پس از تأملي بر دروناست  اي وام گرفتهروش مقايسهاز همين 
را در بوتة نقد تطبيقي قرار  مجموعهزبان اين فارسي متونلماني، هاي آسفرنامهفرهنگي 

  هاي آنها دست يابد.تري از ويژگيداده است تا به شناخت جامع

  و طراحي الگوهاي نوين هويتي گرايانهشرق هايبازنگري در گفتمانهاي آلماني: سفرنامه
زبان به شكل چشمگيري ها در كشورهاي آلمانيدر سدة نوزدهم ميالدي، نگارش سفرنامه

هاي غيراروپايي بـه  اي از اطالعات ناهمگون دربارة سرزمينافزايش يافت و طيف گسترده
اي هـاي پراكنـده  ها، از سدة هفدهم به بعد، دادهمخاطبان اين ژانر ارائه شد. گرچه سفرنامه

ار انـدكي از  بندي كرده بودند، فقـط شـم  آوري و طبقهگردهاي ناشناخته را دربارة فرهنگ
هـاي دور  آنها از كيفيت مطلوبي برخوردار بودند و با عرضة تصويرهاي تـازه از سـرزمين  

منـد  جانبـه و نظـام   كردنـد. تمايـل بـه شـناخت همـه     كنجكاوي مخاطبان خود را ارضا مي
هـاي تجلـي آن هسـتند ـ بـا      هـا فقـط يكـي از گسـتره    هاي بيگانه ـ كـه سـفرنامه   فرهنگ
اقتصادي و فرهنگـي، از جملـه تمايـل بـه انباشـت دانـش در پرتـو        اي از عوامل  مجموعه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Nell 
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مقولة فرهنـگ، در ارتبـاط   نهضت روشنگري و نگاه مدرن برخي از روشنفكران اروپايي به
هـاي  گشايي استعماري نيز نقش بسزايي در تكوين و سـازماندهي پـژوهش  بود، اما جهان

) يادآور شـده  ûăāÿ( بت و تنبيهمراقگونه كه ميشل فوكو در كتاب فرهنگي داشت و همان
) و ûā "است، ارادة معطوف به شناخت در فرايندهاي تمركز قدرت تكـوين يافتـه (فوكـو   

جو تثبيـت شـده اسـت. نمونـة بـارز چنـين مناسـباتي، يكـي از         هاي سلطهگفتمان همپاي
است كـه در نيمـة دوم سـدة هجـدهم، در      ،، پژوهشگر آلماني#هاي كارستن نيبورسفرنامه

ايـران و  شناسي و مساحي، به  تاي اهداف استعماري دولت دانمارك و با مأموريت قومراس
هـاي تخـت   نبشـته هاي دقيقي كه نيبور از سـنگ كشورهاي عربي اعزام شده بود. رونوشته

  شناسـان بـراي كشـف كليـد خـط ميخـي شـد        اروپا برد، دستماية زبانجمشيد با خود به 
، در نيمـة اول قـرن   $دان آلمـاني، آدام اولئـاريوس  بيعـي پـژوه و ط سفر فرهنگ .)ûý(نيبور 

هـاي   تنيدگي مقاصد سياسي و تجاري و گرايشهفدهم به ايران نيز نمونة ديگري از درهم
دربـار   نگـار يـك هيئـت بـزرگ اقتصـادي بـه       شناختي است. وي به عنوان وقـايع  فرهنگ

دالت تجـاري، كتـابي بـا    صفي سفركرد، اما به رغم ناكامي هيئت مزبـور در ايجـاد تبـا    شاه
نگارانـه و  هـاي مـردم  ) نوشت كه به سبب سويهýă đûĀýý( &سفر به مسكو و فارسعنوان 

ورزان و نظيـر انديشـه  گرايانه به شرايط سياسي و اجتماعي ايران بـا اسـتقبال بـي   نگاه واقع
ر هـاي مختلـف اروپـايي ترجمـه شـد و در كنـا      رو شد. اين اثر به زبان اديبان آلماني روبه

طبيعـت و علـوم و    ) كه او نيز نگاهي فراگير بهûĀÿû đûāûĀ( )هاي انگلبرت كمپفرسفرنامه
، كريستف مارتين *گريفيوث ئاسبخش نويسندگاني چون آندرداشت، الهام مذاهب شرقي

هـاي شـرقي   ها و موتيفمايهشد كه در آثار خود از بن ,و گوتهولد افراييم لسينگ +ويالند
گرايانـة  هـاي شـرق  گيـري ا را با تخيل خويش ورز دادند و پيشگام جهتهوام گرفتند، آن

  ادبيات آلماني شدند.  
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1. Foucault 
2. Carsten Niebuhr 
3. Adam Olearius 
4. Moskowitische und persische Reise 
5. Engelbert Kaempfer 
6. Andreas Gryphius  
7. Christoph Martin Wieland 
8. Gotthold Ephraim Lessing 
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هاي فرهنگي در اروپاي سدة هجدهم نيز با تكوين نگاهي فراقـومي بـه   تحول پارادايم
ــه و       ــورات اروپامحوران ــته از تص ــود و آن دس ــام ب ــفي همگ ــاريخي و فلس ــث ت مباح

هـاي  كه ريشـه در رخـدادهاي تـاريخي ماننـد جنـگ     اي را به چالش كشيد جويانه برتري
كـه بـا ادبيـات و     ،"صليبي و فتوحات اعـراب در اروپـا داشـت. يوهـان گوتفريـد هـردر      

شـمول بـه شـمار    شناسـي جهـان  شناسي شرقي آشنا بود و پيشگام نوعي فرهنـگ  اسطوره
ب، هاي گوناگون، چه در شـرق و چـه در غـر   رود، اين نظريه را مطرح كرد كه فرهنگ مي

كننـد.  سير تكاملي غايتمنـدي را طـي مـي   ها هاي مشتركي دارند و همة آنعناصر و مؤلفه
، فيلسوف و پژوهشگر زبان و فرهنگ هند باستان، بر اين باور بـود كـه   #فريدريش اشلگل

توانـد مكمـل   انـد كـه مـي   وجوي حقيقت مسير متفاوتي را طـي كـرده   ها در جستشرقي
در » هـاي ابتـدايي  فرم«حضور  ، هرچند به$م فريدريش هگلخردگرايي غربي باشد. ويلهل

دانسـت و در  تفكر شرقي اذعان داشت، آنها را در سير تكـاملي روح چنـدان سـهيم نمـي    
جايگاه رفيعي براي هنر و ادبيـات شـرقي    )فلسفة مذهبو  &شناسيگفتارهاي زيباييدرس

ايـن   گيري متنوع بهو جهتها گيريمجموعة اين موضع .)Āü đĀÿ *قائل نشده بود (خدايي
تري از فرهنـگ  هاي فرهنگ و تمدن شرقي شناخت ژرفباور دامن زد كه آشنايي با جلوه

كند. در نيمة اول سدة نوزدهم، نگاه انتقادي نويسندگان رمانتيـك  زمين را ممكن مي مغرب
سـوق داد و تمـايالت   » بيگانـه «و » ديگـري «به فرهنگ بومي خـويش آنـان را بـه سـوي     

گرايانة روشنفكران اروپايي را دوباره بيدار كرد، تمايالتي كه با ترجمـة آثـاري چـون     شرق
) و نيـز ترجمـة متـون كالسـيك     ûāúþفرانسـوي (  +توسط آنتوان گـاالن  هزار و يك شب
انگليسـي،   !") توسـط سـر ويليـام جـونز    ûāĂĂ( -گيتا گويندا و ,ساكونتاالهندي، از جمله 

  اي، و گاه وحشي و خشن درآميخته بود.  اني و افسانهشكل گرفته و با تصوراتي گاه آرم
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2. Friedrich Schlegel 
3. Wilhelm Friedrich Hegel 
4. Vorlesungen über die Ästhetik 
5. Religionsphilosophie 
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8. Sakuntala 
9. Gita-Govinda 
10. Sir William Jones 
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هـاي فرهنگـي، و نيـز    سدة نوزدهم كه تحت تأثير گفتمانسياحان اروپايي برخي از 
و و متـون قـديمي اختصـاص داشـت، بـه       هـا  هـا بـه اسـطوره   هايي كه اكثـر آن ترجمه
رو شـدند و  اي روبـه كننـده هاي مـأيوس هاي شرقي سفر كرده بودند، با واقعيت سرزمين

و  تجربـة واقعـي  «آزمـايش بگذارنـد و    هاي رايج را بـه ها و نگارهداوريكوشيدند پيش
 )ûāĀĂđûĂĀü( تئودور هالبرگ بـرويش  تصورات و تخيالت كنند.ين زرا جايگ »روزآمد

هاي متعددي در شرح سفرهايش بـه روسـيه و قفقـاز و هنـد و ايـران و       نامه كه سياحت
ي را كه اگزوتيك يپندارهاته است، از جمله منتقداني بود كه سوريه و تونس و غيره نوش

) از ûĂýĂ( سفرنامة شـرق بازنگري قرار داد و در مورد ، با مفهوم شرق پيوند خورده بود
  زدايي كرد:تصورات آرماني نويسندگان رمانتيك افسون

العـادة  ورات خارقام، تصها را برشمردهجا مانده و آنهاي گذشته بربقاياي معدودي كه از زمان
اند واقعيتي را خلـق كننـد كـه فقـط در     گيرد. آنها كوشيدهسخره ميكساني چون المارتين را به

تركـد و محـو   وجود داشته است. توهمات رؤيايي ايشان در اينجا چون حبـاب مـي   انمخيلة آن
  .)þĂ "شود (آمانمي

هـاي  فرنامهسرخوردگي از آشفتگي و نابساماني كشورهاي شـرقي در بعضـي از سـ   
شـود و  اند، مشاهده ميشده هاي هجدهم و نوزدهم نوشتهدر سده زباني نيز كهانگليسي

هـا  بار ايرانـي  از زندگي مشقت $) و جرج فورسترûăĂă( #سياحاني نظير جوناس هانوي
در  »ومـرج و خرافـات  هـرج «اند و از حضور شكوه كرده مستبدهاي زير فشار حكومت
خـود را از  » دوسـت  مردان بزرگ و انسانهاست مدت«اند كه دهزده شسرزميني شگفت

  ).ûĀüدست داده است (جوادي 
) دربـارة  ûăĂă( هاي شرقيآينهبر اساس آماري كه لودويگ آمان در پژوهشي با عنوان 

هــايي كــه گرايانــة ســدة نــوزدهم ارائــه داده اســت، ســفرنامهچــاپ و نشــر متــون شــرق
كردنـد،  هاي ديگر را بازتوليد نمـي دربارة اقوام و سرزمين هاي رايجها و نگاره داوري پيش

اي كه نيـاز  كنندهپسند و سرگرمهاي عامهجزو كتب پرفروش سدة نوزدهم نبودند. سفرنامه
هـا بـه   هاي اگزوتيك و ايماگولوژيـك را دريافتـه بودنـد و شـمار آن    مخاطبان به پرداخته
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در بـازار كتـاب از اقبـال بيشـتري     يافـت،  موازات گسترش پديدة گردشگري فزونـي مـي  
درك و شـناخت  ). نويسـندگان ايـن گـروه تمايـل چنـداني بـه      ýبرخوردار بودنـد (آمـان   

جسـتند يـا   هاي جذاب و جنجالي را مـي هاي ديگر نداشتند، بلكه پديده جانبة فرهنگ همه
وان كردنـد. بـراي نمونـه، برخـي از بـان     هاي دور را بازنمايي ميزواياي ناشناختة سرزمين

هاي شمال افريقا سـفر كردنـد   كشورهايي نظير تركيه، ايران يا سرزمينبه  آلماني و اتريشي
مطالــب » حــرم پادشــاه عثمــاني«يــا » جهــان بســته و رمزآميــز زنــان شــرقي«تــا دربــارة 

اي از زنـدگي روزمـره گـام    اي تهيه كنند؛ آنان به فضـاي انـدروني و محـدوده    العاده خارق
هاي تـازه بـه   ن براي سياحان مرد ممنوع بود. زنان در تكوين ديدگاهگذاشتند كه اكتشاف آ

 پرداختنـد كـه بـراي   هاي بيگانه سهم چنداني نداشـتند، و اغلـب بـه مسـائلي مـي     فرهنگ

اما در جزئيات زندگي روزمره، مناسبات جنسـيتي و   اي داشت،مخاطب بومي كشش ويژه
دادنـد و احساسـات و عواطـف و    شرقي موشكافي بيشتري به خرج ميشيوة زندگي زنان 

باخراخـت، نويسـنده   كردند. ترزه فُنتري بيان ميهاي خود را نيز به شيوة سادهداوري پيش
مخلوقـات  «نگار آلماني در نيمه اول سدة نوزدهم، همدردي خالصانة خود را بـا  و روزنامه

ننـد در بـازار   ماهـايي قفـس   ابراز كرده است كه در غل و زنجير يا در گـودال » بختي نگون
» مثل اسب«فروشان شهر قسطنطنيه به معرض فروش گذاشته شده بودند و خريداران برده

آنچـه در  «كردند تا سالمتي و كارآمـدي آنـان را بسـنجند:    دهان و پيكرشان را وارسي مي
رود. اشـك بـه چشـمانم    بازار بردگان ديده بودم، چنان متأثرم كرد كه هرگز از يـادم نمـي  

بينم انساني كه خداوند او را همتاي خود آفريده بـه چـه بربريتـي    رِِِد وقتي ميآوهجوم مي
اي كـه بـه شـيوه   ، #هـان ). نويسندة ديگر، خانم گراف ايدا هانāĀ "(ديكن »درغلتيده است

كـرد و شـم   اشرافي سوار بر كالسكه و در معيت چندين مرد به كشورهاي شرقي سفر مـي 
، حـس  رهنگي داشت، در مواجهه با تبعـيض و نـابرابري  هاي فاي براي شكار تفاوتويژه

) با لحني ûĂþý( هاي شرقينامهگذاشته است. وي در كتاب  جويي خود را به تماشابرتري
ها آشنا شـده بـود و   گستاخ و متكبر از زناني ياد كرده است كه در مسجدي در تركيه با آن

  كردند:   يهاي مشبك تماشا مرا از پشت ميله رقص سماع دراويش
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كننـد.  به همين اكتفا ميآيي؟ از فرنگستان؟ از كجا مي. سطحيي به شدت هاپرسشمدام همان 
اي كنجكـاوي دربـارة   هـاي مرتفـع. دريـغ از ذره   منظورشان اروپاست، از مالت گرفتـه تـا كـوه   

دو پرسش ديگر دربارة لباس و تعداد فرزندان و ديگر هـيچ. چـه   سرزمين دور و ناشناخته. يكي
ها خـوب  ام را سر بردند. خوشگل هم كه نبودند. از پشت ميلهباري. حوصلهموجودات كسالت

 )71هان  ديدم. (هاننمي

 نشـريات چـاپ  رسـيد، در  مـي  وطن به هاي اين بانوي نويسندهنامه كهمحض آنه ب
هـاي ذهنـي و   گونـه و مانند بسياري از متون ديگر اين مجموعه بـر توليـد قالـب   شد مي

  تأثير نبود. هاي ايماگولوژيك بيتصوير
هـا يـا زائـران زن امـري متعـارف محسـوب       در سدة نوزدهم، سفر همسران ديپلمات 
تـن  كه جامة مردانه به "شد، اما بانوان جهانگرد، و به ويژه معدود افرادي چون ايدا فايفر مي

دنـد، الگوهـاي   هاي دور سـفر كـرده بو  سرزمين، تك و تنها، بهايكرده و با اندك اندوخته
طلبيدند. اين بانوي ميانسال كـه از  ميچالش اجتماعي و تصورات جنسيتي زمانة خود را به

مرز كردستان به ايران نيز سفر كرده بود، جرئت آن را داشت كه با زهـد و تقـواي راهبانـه    
سـفر يـك   با بوميان زير يك سقف زندگي كند و سر سفرة آنان بنشيند. كتاب او با عنوان 

جـزو   ،هـاي نگارشـي  رغم سادگي زبـان و نارسـايي  )، بهûĂĀý( نوي اتريشي به دور دنيابا
)، شـايد از  ûāرود (آمـان  زبان سدة نوزدهم به شمار ميهاي آلمانيترين سفرنامهپرفروش

رهانـد و، بـه   تنگ زندگي سـنتي مـي   پروا خود را از چارچوبآن رو كه زني جسور و بي
  كند.   اي براي خود طراحي ميدور، هويت تازه هايموازات سفر به سرزمين

هاي دور فقط مختص بـانوان  اين گونه تحول هويت فردي در حين سفر به سرزمين
 سـرزمين محمـدعلي   سـفر بـه  در كتـاب  ) ûāĂÿđûĂÿû( #موسـكائو  هرمان پـوكلر نبود. 

)ûĂþþ (شرح مناسـبات سياسـي و   با اي خود را به شيوة ماهرانه هاي فرديماجراجويي
هاي شمال افريقا درهم تنيده و با زباني طنزآميز و سبكي فـاخر يكـي   اجتماعي سرزمين

كه افزون بر  پوكلررا نگاشته است.  نوزدهم سدةزبان هاي آلمانيسفرنامه تريناز بهترين
طراحي فضاي سبز و پرورش نباتات از ذوق ادبي خـوبي نيـز برخـوردار بـود، پـس از      

هـاي  اف به مقام شاهزاده ارتقا يافت اما به سبب بلنـدپروازي ازدواج با زني از طبقة اشر
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طلبانه ورشكست شد و به قصد گريز از چنگ طلبكاران نخست به انگلستان رفت و  جاه
  بعدها به آسياي صغير و شمال افريقا سفر كرد.  

ـ  بـازآفريني قـوم   درباب خـود «در جستاري با عنوان  "جيمز كليفورد ة كنـراد و  نگاران
كه زندگي علمي يا هستي اشاره كرده است شناسان و نويسندگاني  قومبه  #»كيسفمالينو

و از همـين رو بـا    اند هاي مختلف بنا كرده ها و فرهنگ در گذرگاه زبان شاعرانة خود را
كليفـورد  (انـد   پرداخته يفرهنگنگاهي روادارانه و خالي از تعصب به ارزيابي تضادهاي 

ûăĂ( توان بـر زيسـتن خالقانـة پـوكلر نيـز      را مي »هنگاران ومبازآفريني ق خود«. اصطالح
در آن، شـود كـه   اي بدل ميصحنه بهبراي او سرزمين بيگانه اطالق كرد، به اين معنا كه 

آزمـايي  ، مـاجراجويي و خـود  ها و نگارش مشـاهدات خـود  ناشناختهبه موازات كشف 
كـه   پـوكلر  نويسـد. مـي نـو  از  ،قهرمـان يـك رمـان    ، مانندخود را ةنامكند و زندگي مي

در سفرنامة خـود تصـوير مـردي آزاده،    طلبانة او در اروپا ناكام مانده بود، هاي جاه نقشه
ادشـاه و اشـراف همنشـين    كند كه با پدوست را ترسيم مي وطن، ماجراجو و انسان جهان
شود، در مقام مشاور محمدعلي پاشا از اصالحات سياسي و اجتماعي مصر حمايـت   مي
نشـيني دارد. يكـي از ماجراهـاي    در ضمن با بوميان و عوام نيز مراودت و هم كند ومي

اي حبشي است كه وي را بـه  جذاب و جنجالي اين سفرنامه داستان عشق پوكلر به برده
ونـوسِ  «كشد، بـا تصـوير   خرد و هنگامي كه حجاب از رخش برميقصد آزاد كردن مي

)، يعني همـان تصـويري    üþþپوكلر موسكائو شود (مواجه مي »تيسين، اما در قامتي سياه
، نگارگر معروف ونيزي، آن را در سدة شانزدهم ميالدي نقاشـي كـرده بـود.    $كه تيسين

را  پوسـت پوكلر، كه تمايل آشكاري به آرماني جلوه دادن تجارب خود دارد، زن رنگـين 
ر تصـورات ژان  كند كه يادآونامد و زيبايي اصيل او را با واژگاني ستايش ميمحبوبه مي

اسـت.   &»وحشي نيـك «ژاك روسو دربارة نجابت فطري و طبيعي انسان بدوي، يا همان 
تواند او را اصالح ميه تمدن ن«به تصور پوكلر محبوبه نيازي به زينت و آرايش ندارد و 

  (همان). » ضايع كند و نه
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ود و در اش كه در وطن مانده بهايي از سفرنامة پوكلر به همت همسر فرهيختهبخش
وآمـد داشـت، بـه چـاپ رسـيده بـود و       هايي چون گوته رفتمحافل ادبي با شخصيت

 حـاجي بابـاي اصـفهاني    سرگذشتبسياري از خوانندگان ماجراهاي سفر وي را، مانند 
)ûĂüýتا آن كه پنداشتند، گويي ميهايي تخيلي و آميخته به گزافه) جيمز موريه، پرداخته

 هـاي در معيـت بـرده   ، وعربـي هاي اسب«خدم و حشم و  دبدبه وبا  ûĂýăدر سال وي 
   »شـد خـانم معرفـي مـي   ها بـود و بـه عنـوان شـاهزاده    كه محبوبه نيز در ميان آن بشيح
  گشت و تعجب همگان را برانگيخت.باز آلمانبه ) āĀü همان(

هاي متفاوت اي از ويژگيمجموعه سرزمين محمدعليسفر بهبدين ترتيب، پوكلر در 
هـا و انتظـارات   داوريپـيش رنامه را يكجـا بـه مخاطـب ارائـه كـرده اسـت: او       ژانر سف

ها به ماجراجويي و تصـويرهاي اگزوتيـك   خوانندگان اروپايي را به بازي گرفته، نياز آن
خـود را بـا عرضـة     شناسـي دورة هاي شـرق را به بهترين وجه ممكن برآورده و گفتمان

افزون بـر آن، طرحـي نـو    روزآمد كرده است؛  شمال افريقااي از تحوالت اطالعات تازه
  درافكنده و در بافت فرهنگي بيگانه هويتي سيال و مبتكرانه براي خود آفريده است.

  داري در نقد سياسي خويشتنهاي ايراني: گشودگي فرهنگي و سفرنامه
هـاي ديگـري چـون    گونـه بـا  گـاهي  و رد طـوالني دا اي پيشينهدر ايران  نويسيسفرنامه
تلفيق شده اسـت. بـه جـز معـدود آثـاري چـون        نگاريواقعهو حكايت ، ويسينخاطره
به عـراق و حجـاز   خود هاي سفر تجربهق) كه خاقاني در آن  ÿÿû( العراقينتحفةمثنوي 

و ين متـون نثـر پارسـي بودنـد     ها جزو نخستنامه، سياحتدر قالب نظم سروده است را
تـأثير نبـوده   طن و مصنوع ادبيـات فـاخر بـي   ها بر زبان مطنگرايانة آنسبك ساده و واقع

سـياحان  و دانـان  جغرافـي  متـون هـاي  عناصـر و سـنت   كـه ناصرخسرو  سفرنامةاست. 
هايي اسـت كـه بـه سـبب     يكي از اولين نمونه ،تكامل بخشيده گردآورده وزبان را  عرب
ر نامتعـارف بـه نظـ   پنجم  هاي بالغي در بافت ادبيات سدةپيرايگي و فقدان پيچيدگيبي
پس از آشنايي ايرانيان بـا  كه رگ علوي يادآور شده است ). بزûā "د (ناصرخسرورسمي

فرهنگ اروپايي، برخي از روشنفكراني كه بـه نثرنويسـي رو آورده بودنـد سـبك سـادة      
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، هاي ايرانـي يكي از اولين رمانها را الگوي خود قرار دادند و اتفاقي نيست كه سفرنامه
   .)ýĂ "علوي( شده است در قالب سفرنامه نوشته ،بيگ ابراهيمةنام سياحتيعني 

از  .هنجارمنـدي نداشـته اسـت   پيوسـته و  تكامـل  اي است كـه  ژانر گشوده سفرنامه
در سدة نـوزدهم،  و اجتماعي ايران تحول شرايط تاريخي  سبب كه به، هنگامي روهمين

ـ  يهـا هـا و نارسـايي  آشفتگي زدند، در اين حوزه قلمسياحان بيشتري  ادي در سـبك  زي
، »مـواد خـام  «هاي منتسب بـه ايـن مجموعـه،    نمايان شد. بعضي از نوشته نگارش متون

شـوند كـه پـس از نگـارش     پراكنده و نادقيقي محسوب مـي  »خاطرات«يا » هايادداشت«
 و شدندويراستاري بازنگري و اساسي  ايگونهبهو بعدها، در سدة بيستم،  بايگاني شدند

، از هـا سفرنامهاندكي از  تنها شمار ،نوزدهم سدةر چاپ رسيدند. دبه »سفرنامه«با عنوان 
هـايي از  فرنـگ، و نيـز قسـمت   شاه بهناصرالديناز خاطرات سفر اول  ييهابخش جمله
قـرار  ايرانـي  صورت چـاپ سـنگي در دسـترس خواننـدگان     حاجي پيرزاده، به ةسفرنام
پس از انتشار به دست مخاطـب   كه ،هاي اروپايي سدة نوزدهم. برخالف سفرنامهگرفت

شد، سياحان ايراني اميد چنداني به چـاپ و نشـر آثـار    رسيد و گاه به نقد كشيده ميمي
هاي سـاختاري را   دقتي در زبان متن و ناهنجاريخود نداشتند و همين نكته است كه بي

بـي  هـاي اد نويسان بر سـنت سفرنامهبرخي از عدم تسلط كند. البته ميتاحدودي توجيه 
ميـرزا   چـون  فرهيختگـاني  ه اسـت: غيـر از  تأثير نبودبيها كاستي بر اينكشور خود نيز 
در ايـران  نويسي فرنگ و پيشگام روزنامه آموختگان دانشكه از نخستين  ،صالح شيرازي

خود و بيگانه نداشتند و  بود، اكثر سياحان ايراني سدة نوزدهم شناخت ژرفي از فرهنگ
  .  هم نبودند اينويسندة حرفه واديب يا  شناس مردم

هاي ايراني، الزم است به انگيزة سـفر و مقـام اجتمـاعي    در سنجش انتقادي سفرنامه
مـال و منـال   در سنت زائران بـي ح كه سيااستثناي حاج بهسياحانِ فرنگ نيز اشاره شود. 

و مدت هجده سـال در كشـورهاي گونـاگوني     )āû(باستاني پاريزي توكل به خدا كرده 
در سمت ديپلمات يـا  ، نوزدهم نويسان ايراني سدةزيسته است، شمار زيادي از سفرنامه

هـاي كشـورداري و علـوم    نـد تـا بـا روش   سفر كرد اروپا فرستادة فرهنگي و تجاري به
هـاي ايـن گـروه از سـياحان اغلـب حـاوي       قتصادي و فنون صنعتي آشنا شوند. نوشتها
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هاي مدرن زندگي و رفتارهاي فرهنگي اروپاييان است. اي دربارة پديدهاطالعات فشرده
هاي كهن و اگزوتيك برخالف سياحان آلماني كه هم به تاريخ و فرهنگ، و هم به سويه

هـاي زنـدگي    اند، سياحان ايرانـي بيشـتر بـر جلـوه    هاي شرقي عالقه نشان دادهسرزمين
انـد امـا در   و از موزه و تئاتر و اپرا و نمايشگاه بازديـد كـرده   اندشهرنشيني متمركز شده

اند. گاه دست نيافتهاز فرهنگ بيگانه به درك ژرفي  وده زرا دور  هاسطح پديدهمجموع 
شـود،  سـر هـم رديـف مـي     پشـت  ،هيچ ساختار منظمـي بيهاي گوناگون، شرح ديدني

  ؛ گـاه آنچـه   باشـد هـاي خـود   تجربهارزيابي  بندي وجمعقادر بهنويس سفرنامهكه  آن بي
هاي اروپايي، در مقايسه با سفرنامه است.مشاهدات دهد، توالي زماني ساختار ميمتن  به

هـاي  ثبت اطالعات و مشـاهدات اختصـاص داده شـده و انگيـزه    بيشترين حجم متن به 
  و فرديت نويسنده در حاشيه قرار گرفته است. شخصي 

هـاي ادبـي   گيريجهت يياناروپانويسي در سفرنامه ،بعدجدهم بهسدة هنيمة دوم از 
ـ كاركرد قـوم  تدريجبهها همان نسبت كه سفرنامه شود و بهمشاهده مياي فزاينده  ةنگاران
اين دسـته از متـون   ي يباشناختز هايجلوههاي فردي و سوژه دهند،از دست مي را خود

اسـت  ، نويسندة انگليسـي ، "پيشگامان اين گستره الرنس استرنيكي از يابد. افزايش مي
هاي ديگر را با كشـف و شـهود   سرزمين وگذار درگشت) ûāĀĂ( سفر احساساتي دركه 

اي فـراخ  هگسـتر اي، مـتن  . در چنين سفرنامه)ûĂĂ #جهان دروني پيوند زده است (لينك
ذخـاير و رسـوبات   «موازات اكتشاف فضـايي نامـأنوس،   است و، به  ديتتجلي فر براي

هـاي  . گرچـه سـفرنامه  )ûýā $(كالتيـك شـوند  سياح بيدار مي» دروني انديشه و احساس
هـايي از حـاالت   نگاري دارند و گاه شمهايراني سدة نوزدهم مرزهاي نامشخصي با خاطره

دهند، در مجموع رويكرد فردگرايانـه  ب ميهاي فردي او را بازتادروني نويسنده يا ديدگاه
بـرادر   )،ûüĀú đûýúĂ( عزالدولـه گرايانه ندارند. عبدالصمد ميرزا سالور، ملقـب بـه   و درون

خـارجي تسـلط    هـاي شاه كه هم اهل كتاب و مطالعه بود و هم بـر زبـان  ناتني ناصرالدين
همراهي كـرده بـود، در   را در اولين سفر به فرنگستان » قبلة عالم«) و ûûĀسالور داشت (

كند كه در طول سـفر انـدوهگين بـوده اسـت:     هاي خود اعتراف ميبخشي از يادداشت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Laurence Sterne 
2. Link 
3. Káltik 
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سياحت فرنگستان را خوب كردم لكن همه جا ملول بودم و كمال دلتنگي را داشتم بـه  «
هـاي  جاي آن كه حاالت درونـي و ريشـه  ). او بهüûú(همان » دانمآن جهت كه خود مي
كند كـه  بر اين نكته تأكيد مي» دانمخود مي«ود را بشكافد، با عبارت دلتنگي و ماللت خ

ـ دارنـد.  گويي و صراحت كالم بـازمي ها و قيدوبندهايي او را از ركمحدوديت ه عزالدول
دهـد  هاي ادبي را نشان مي، هم تسلط نسبي خود بر سنتا نقل يك بيت شعردر ادامه، ب

در مجلس خود راه مده همچـو  «گذارد: مي فشناگهاني عواطبروز و هم نقطة پاياني بر 
گويي معمول بدين ترتيب، هم لفافه ؛)همان( »دل افسرده كند انجمني رامني را / افسرده

بيـان   هم هنجارهاي فرهنگي هموارهتابد و هاي ادبي فرديت نويسنده را برنميسنتدر 
. مقايسة زبان ددهيارجاع محوزة خصوصي  بهرا  فردي واسطة احساسات و عواطفبي

و  هـايي كـه سرشـار از لفـاظي    شاه بـا نامـه  هاي عزالدوله و ناصرالدين نگارش سفرنامه
اند، ها را در حين سفر به وطن ارسال كردهاند، و آننويسيول نامهاتعارفات و صنايع متد

بخش به همـراه  كم يك دستاورد رهاييبر اين نكته داللت دارد كه ثبت خاطرات، دست
  نويسي است. پيرايگي و سادهكه همانا الزام به بيداشته 

شود كه ناتواني نويسـنده  يافت مينيز هاي اين دوران عباراتي در بسياري از سفرنامه
قلم از بيان ايـن  « عزالدوله با جمالتي نظيردهد. هاي نوين را نشان ميدر بازتاب تجربه
) ûăā(سـالور   »ف افـزون اسـت  توانم بنويسم، از حـد و وصـ  نمي« يا »نكته عاجز است

از ادراكات و مشاهدات مهم خود را ثبـت   ايبارها بر اين نكته تأكيد كرده كه فقط شمه
هاي اي دربارة پديدهالعادهنويسان ايراني در مجموع كنجكاوي خارقكرده است. سفرنامه

، نشان »اركالسكة بخ«شاه قول ناصرالدينه يا ب ،»قطار«و صنعتي، از جمله  فرهنگينوين 
عزالدوله موزه اند: رو شده هگزيني روببا مشكل واژه هااند، اما در وصف برخي از آنداده
اسـتفاده   »خانهعجايب«دل اروپايي آن از واژة اسياح در ترجمة معناميده و حاج »موز« را

  كرده است. 
حـاجي   ب بهسياحان ايراني دوران قاجار، حاج محمدعلي پيرزادة نائيني، ملقدر ميان 

   از تهـران تـا لنـدن   هـاي  هدر سـفرنام اي اسـت كـه   نسـبت فرهيختـه  روايتگر به ،پيرزاده
)ûüĂÿ   ( از اصفهان تا لندنق) وûýúĀ از فرهنگ بيگانه تأمل اي هاي ويژهگسترهبر  ،)ق

زبان به تصوير كشيده است. فارسي مخاطببراي با شرح جزئيات دقيق ها را و آن كرده
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و سـاختارهاي   خـرج داده بـه پـاريس  هـاي  يـيالق  ها وباغدر توصيف ي وي دقت زياد
و حتـي چگـونگي ذبـح حيوانـات در      برسانيشهرنشيني، از جمله شيوة درختكاري و آ

پـس از   اورا توصـيف كـرده اسـت.     »)قصابخانة پـاريس «، قول پيرزادهه يا ب(كشتارگاه 
صـفحه از سـفرنامة خـود را     اي در ساختمان اپراي شهر وين، چندينمشاهدة نمايشنامه

نمـايش  موضـوعات اصـلي   و  رخـدادها و  »مجادلة علم با جهل در تياتر وينـه «شرح به
همچنين دربارة مالقـات خـود بـا افـراد سرشـناس،       ؛)ÿĂ پيرزاده( اختصاص داده است

   نيز توضيحات مبسوطي ارائه كرده است. ،ادوارد براونچون ها، و اديباني ديپلمات
رفتـار بيگانگـان و    سان ايراني سدة نوزدهم، در مجموع نگاهي بسيار باز بهنويسفرنامه

انـد امـا   پذيرفتهوبيش اند و متفاوت بودن ديگري را كمهاي ناشناختة فرهنگي داشتههنجار
انـد.  هايشـان ثبـت كـرده   را نيـز در نوشـته  » شوك فرهنگـي «زدگي يا هايي از حيرتنشانه

هجـري   ûýúĀتـا   ûüăúهـاي  جداگانه به اروپا، بـين سـال   شاه كه طي سه سفرناصرالدين
هـا  كه اروپاييقمري، بيشترين خاطرات سفر را ثبت كرده است، ناخشنودي خود را از اين

ايستند، ابراز كـرده و از رقـص پرتحـرك اشـراف     در مجالس عمومي پشت به بزرگان مي
آرتور، پسرهاي ملكه  پرنس آلفرد، پرنس«زده شده است: انگليسي در حضور جمع حيرت

جستند و صـداي  كردند، بطوري رقص رذلي كردند، بطوري برميو ديگران رقص اكوسي 
). وي در ادامـه تأكيـد   ûāü(ناصـرالدين قاجـار   » كـرد كردند كه انسان حيرت ميشغال مي

كـه حتـي در   » هاييرذالت«گفتة وي ها، يا به كرده كه شاهزادگان انگليسي به رغم رقاصي
  اند (همان).  اي نيز نبوده است، احترام خويش را حفظ كردهريم شيرهشأن ك

هاي آلماني و ايراني كنجكاوي غيرمتعـارف سـياحان   يكي از وجوه مشترك سفرنامه
همان نسبت كه عدم حضور بـانوان شـرقي در   دربارة شيوة زندگي زنان بيگانه است: به 

 حجـاب  بـي حضـور بـانوان   سـت،  برانگيز ااروپايي پرسشسياحان عمومي براي  حافلم
گردشـگران ايرانـي را    ةمردسـاالران نيز تصورات سنتي و  هادر مجالس و جشناروپايي 

شاه، در رويارويي با زنان اروپايي، اغلـب مشخصـات   چالش طلبيده است. ناصرالدينبه
 ، بـه »بدگل«و  »خوشگل«ها را سنجيده و با استفاده از معدود واژگاني، چون ظاهري آن

بسيار بـدگل اسـت،   زن بيسمارك بسيار بسيار «را توصيف كرده است:  آنانن خود، گما
گونه ارزيابي شتابزده در شماري از متون اروپـايي، از  اين .)ăā همان( »بيچاره بيسمارك
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خـورد؛ وي پـس از ديـدار از    هان، نيز بـه چشـم مـي   ايدا هان هاي شرقينامهجمله در 
» ريختـي از گوشـت  هاي بـي توده«، بانوان تُرك را به نياي زنانه در سرزمين عثماگرمابه

  ).ÿĀهان (هان» ريزندميتوانند راست راه بروند و درهمكه نمي«تشبيه كرده است 
دسـتاوردهاي علمـي و پيشـرفت     بارةشيفتگي خود را در سياحان ايراني در مجموع

تا حدود زيادي ياسي ساختارهاي سبارة اما در اندنكردهصنعتي كشورهاي اروپايي پنهان 
اي كـه در  اجي پيـرزاده در قصـيده  البتـه حـ  ند. اكردهيا محتاطانه ابراز نظر سكوت كرده 
داري از خويشـتن  اش افزوده شده است،سفرنامهو بعدها به سرودهپاريس زمان ورود به

در اواخر سـدة نـوزدهم   آرماني از ساختار سياسي فرانسه شدت بهو تصويري كف داده 
تدبير/ همه بـا علـم و دانـش و افكـار/      همه با عقل و هوش و با«[...] : است دهرسم كر

بط نـه بـا   ضـ شان پادشاه و سلطانند/ زين سبب نيست سلطنت در كار/ شهرشـان من همه
 رونـد در دربـار  سلطان/ فوجشان منتظم نه با سردار/ قومي از عاقالن و دانايان/ متفق مي

شـهر پـاريس    ]/...[س/ گشته جمهور در همـه اقطـار/   / نام اين جمع و نام اين مجل[...]
 . نكتة قابل تأمل)ýĀđýā (پيرزاده »چون بهشت گل است/ آن گلي كه نديده با خود خار

هـاي مختلـف   متوجه نبرد جناح تدريجبهدر اين شهر، طوالني از اقامت  كه وي، پسآن
ل كـرده اسـت.   شده و تاحدودي نظريات قبلي خود را تعديسياسي براي كسب قدرت 

، پـاريس را كلبـة   دلمردگيافسردگي و  البته شرايط رواني او نيز تحول يافته و، در اوج
  .)þû(همان  ناميده است» زنداني پر از مار و عقرب« و احزان

بـارة  در روشـني نـدرت امـا بـه   بهنويساني است كه ه از معدود سفرنامهاشناصرالدين
هـاي مـدرن زنـدگي و آب و    ن حال كه جلـوه و در هما كردهنظر  اظهارمسايل سياسي 

از پيامـدهاي انقـالب    را خـود  ژرفناخشـنودي  هواي معتدل اروپا را تحسـين كـرده،   
خالصـه شـهر   « اسـت:  كرده در قدرت سياسي بيان »عيتر«و » عوام«و دخالت فرانسه 

بزرگ و پادشاه اسـت. جـايي كـه پادشـاه نباشـد      رييس و بيرونق و بيپاريس حاال بي
م است چگونه وضعي دارد. از نبودن دربار، از نبودن نوكرهـاي بـزرگ و مناصـب    معلو

   .)üûûناصرالدين قاجار ( »بزرگ درباري

در  و،هاي بسياري را تجربـه  سال جهانگردي فراز و نشيبسياح كه طي هجده حاج
 پيوسته با عوام و خواص، وارستگي و اعتماد به هاي سفر و تبادل فكريِمبارزه با سختي
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ل سياسـي و اجتمـاعي   ئنفس فراواني كسب كرده، با آزادگي بيشتري بـه ارزيـابي مسـا   
هـاي  ) كه بـين سـال  ûýĀý(اح به فرنگ يس سفرنامة حاجپرداخته است. بخش زيادي از 

ûüýĂ  تاûüÿĀ   اي دربـارة سـاختار   هجري شمسي نوشته شده، حاوي اطالعـات فشـرده
دليل به  ،اهب رسمي و غيررسمي است كه گاه، مذها، مدارسها، موزهگاهشهرها، تفريح

و در ارسـد امـا   شتابزدگي و تلگرافـي بـودن سـبك نگـارش، يكنواخـت بـه نظـر مـي        
هـاي فرهنگـي   هاي خود را دربارة تضـاد هايي از خاطرات مرتبط با فرنگ ديدگاه بخش

ياح ها را ستوده (سشرق و غرب به روشني بيان كرده، نظم و ترقي و آزادي بيان اروپايي
) و در برابــر رفتــار ûĀÿبيــزاري خــود را از جنــگ و برادركشــي اعــالم كــرده ( ،)158

با اسـتناد بـه    ،العمل نشان داده است. دهباشيها عكسجويانة فرنگيتحقيرآميز و برتري
) ûÿدر وطـن (همـان    »فرار از وضع موجـود «ترين انگيزة سفر او را مهم ،منابع تاريخي

 »درويـش «با توشة مختصري پا به راه گذاشته، خود را اغلـب   سياح كهحاج داند اما مي
بـه سـير و سـلوك در     »دفع ناداني«و  »رفع جهل«نيازي معرفي كرده كه براي فقير و بي
مـĤبي،  نفسي و درويـش به رغم شكسته .)üüā هاي بيگانه رو آورده است (همانسرزمين

هرچند به طـور معمـول بـا عـوام     پنداري به دور نبوده و طلبي و خودبزرگسياح از جاه
كنجكـاوي اروپاييـان دربـارة جهـانگردان      دليـل به ، معاشرت و همنشيني داشته، اما گاه

شرقي، به محافل رجال و بزرگان نيز راه يافته است. هنگامي كه پادشاه لئوپولد اول وي 
همـه چيـز   «كنـد كـه   گو ادعـا مـي  و پذيرد و در حين گفترا در بروكسل به حضور مي

اي بر آداب معاشرت و سياح كه تسلط ويژهحاج ،)üüĀ(همان  »وروپ بهتر از آسياستي
هاي خطرناك پيشرفت علمـي، يعنـي توليـد    حاضرجوابي داشته است، به يكي از سويه

طلبانـة خـود را بـه روحيـات     هاي صلحكند و آرماناشاره مي ،هاي كشتار جمعيسالح
ما آنچه  ]...[باشند.  ضي صنايع يوروپ دلتنگ ميمردم آسيا از بع«دهد: نسبت ميشرقي 

كوشيم كه شمشير را هم از ميان برداريم كه آلت قتل نباشد در ميان برادران  توانيم ميمي
گرديـد   كردند قليلي مقتول ميشد و هر گاه سالي جنگ مي كه روزي ده يا صد كشته مي

دهنـد و اليـوم بجـايي     مي و اهالي يوروپ زحمت كشيده آالت قتالي را روز بروز ترقي
   .)üüĀ همان( »شود نفر كشته مي رسيده كه روزي صدهزار
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هـا در تكـوين نگـاه    ، پژوهشگر ادبيـات آلمـاني، دربـارة اهميـت سـفرنامه     "پتر برنر
انتقـاد از  ياري آن به«كه  كندقلمداد مي »اسب ترويايي«انتقادي، اين مجموعه از متون را 

انتقادي در مقايسه با متون اروپايي، نگاه  .)ûĀü(برنر  »يافتراه  ييفرهنگ اروپا به دخو
گـاه  امـا  سـدة نـوزدهم بازتـاب كمتـري داشـته      هاي ايراني سفرنامهدر فرهنگ بومي به
الي  هدر البتجلي يافته است.  ،بيگانهسرزمين در تعريف و تمجيد از  ،اي تلويحيگونه به

شود كـه اشـارتي   عباراتي يافت مي شده در اين پژوهش،شماري از متون بررسيسطور 
ة دوم در مقدمـة سـفرنام  هم شاه ناصرالدينبه ركود سياسي و اقتصادي ايران دارد. حتي 

گيري وضعتكامل ناموزون شرق و غرب صنعتي مدربارة گرايانه، خود، با استداللي نسبي
انش و فناوري گيري از د، بهرهارادة الهي نسبت داده را بهرده و هرچند شرايط موجود ك

  همگان توصيه كرده است: كشورهاي اروپايي را به
خواست خداوند متعال صنعت و تربيت و ترقي ملل در مملكتي منتشر و در هر قرن و زماني به

شود چنانچه هزار سال پانصد سال قبل از اين تربيت و علوم در مشرق زمـين متـداول    شايع مي
[...] در ايام قياصره در روم، وقتي در چين و هندوستان. بود، يك وقتي در مملكت يونان، وقتي 

پس بر مردمان بينا و بصير ملل الزم است كه در هرجا سراغ ترقـي و تربيـت و صـنايع بكننـد     
عقب آن بروند و اخذ نمايند و به طرف خود جذب و جلب نمايند. امروز ايـن رشـتة ترقـي و    

   .)12ناصرالدين قاجار (شود فت مينظم بر همه كس آشكار است كه در ممالك اروپ يا

داري در بررسي داليل ركود تاريخي ايران، در بافت فرهنگي كه با  گونه خويشتناين
آور نيست. هنگـامي كـه   تفكر انتقادي و صراحت كالم بيگانه بوده است، چندان شگفت

قمري به همـت   ûüăûشاه، خاطرات وي در سال پس از نخستين سفر فرنگ ناصرالدين
خان اعتمادالسلطنه به چاپ رسيد، بسياري از مطالبي كـه در دسـتخط شـاه    مدحسنمح

تـوان فـرض را بـر آن    وهفـت)؛ و مـي  موجود بود، به شدت سانسور شد (همان، بيست
گذاشت كه حذف برخي از موضوعات با موافقت شخص اول مملكت صـورت گرفتـه   

  است. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Brenner 
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  گيري نتيجه
، هـا  ها و ناشـنيده ناديدهها و بيشمار: بيان تجربهاست گشوده بر امكانات  ژانريسفرنامه 

سـفر  و ، و بيگانه فرهنگ بومي نگاه انتقادي بهثبت وقايع تاريخي و تحوالت اجتماعي، 
نـوزدهم   هـاي آلمـاني سـدة   سفرنامه. موازات مشاهدة جهان بيروني درون خويش به به

. نويسـندة  اندبهره گرفتهژانر گوناگون اين هاي ظرفيتمحورند و در مجموع از مخاطب
هـاي  سوژهبه طرح  هاي ناشناخته و جذاب سرزمين بيگانه، ، به موازات شرح پديدهمتن

هـاي ايرانـي در فضـايي    ختـه اسـت. سـفرنامه   هـويتي پردا بازي بـا الگوهـاي    يا فردي
هـاي ادبـي و هنجارهـاي    اند و در همگرايـي بـا سـنت   پژواك رها شدهمخاطب و بي بي

در نگاران ايرانـي  اند. سفرنامهوزدهم به فرديت نويسنده مجال بروز ندادهفرهنگي سدة ن
اند اما شيفتگي خـود را  گويي و شفافيت كالم پرهيز كردهاز ركهاي انتقادي بيان ديدگاه

برخـي از  انـد.   واسـطه نشـان داده  هاي مدني و صنعتي زندگي اروپايي بيدر برابر جلوه
اند و در ي در برابر غول فرهنگ و تمدن اروپا قرار گرفتهسياحان با توشة اندكي از آگاه

از منظـر يـك   انـد، امـا   به خـرج نـداده   چندانيها و مشاهدات خود مهارت تدوين يافته
  اند.كرده تأملها دربارة سبك زندگي و رفتارها و روحيات اروپاييبيگانه، 

، ارزش تـاريخي و  يهـاي نگارشـ  نارسـايي رغم هاي ايراني سدة نوزدهم، بهسفرنامه
هـاي  سياحان بـا عبـور از مرزهـاي جغرافيـايي بـا چـالش       ، زيرااي دارندفرهنگي ويژه

هاي خويش يـك تحـول بـزرگ فرهنگـي،     اند و در نوشتهرو شده هفرهنگي و زباني روب
هـاي  آنـان گـام  انـد.  را ثبت كرده ،يعني چگونگي رويارويي ايرانيان با مدرنيسم اروپايي

اند كه دچـار ركـود تـاريخي    شودگيِ فرهنگي كشوري را نشان دادهنخست در جهت گ
شـناختي ايـن   اهميت فرهنـگ شديدي بوده و تبادل ناچيزي با ساير ملل داشته است. 

ها و ايماژهايي نهفته است كه تصـوير  ها، هم در توليد و بازپرداخت انگارهسفرنامه
ي عاداتروحيات و در بازتاب  اند، و همها رقم زدهفرنگ را در حافظة جمعي ايراني

 »ديگـري «و در تقابل با  اندها در تار و پود فرهنگ ايراني ريشه دواندهكه طي سده
نظيـر   ،رغم تكـرار برخـي از الگوهـاي رفتـار جمعـي     اند. بهيافتهي ترنمود آشكار

و شـتابزدگي در ارزيـابي    ،آميزمبالغهو نكوهش  ، خودسانسوري، ستايشگويي لفافه
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نگاريِ سفر، نـوعي تأمـل در تجربيـات و    نويسي يا خاطرهديگري، سفرنامه خود و
 .رود كه برخاسته از ذهنيتي معطـوف بـه خودآگـاهي اسـت    مشاهدات به شمار مي

تاريخ فرهنگ ايران نشانگر آن است كه گسترش كمي و كيفي اين ژانـر، ادراكـات   
فكري ترديـد افكنـده    اي از خود و ديگري را ممكن كرده و در الگوهاي ثابتتازه

   است.
هـاي گونـاگوني را بـر فضـاهاي تـازه و      نويسـان ايرانـي و آلمـاني دريچـه    سفرنامه

هـا و  هـاي متفـاوت رويـارويي بـا تفـاوت     اند و شيوههاي متفاوت زندگي گشوده سبك
ة بيگانـه بازتـاب   تصـوير خـود را در آينـ    آنـان اند؛ هاي فرهنگي را ثبت كرده ناهمزماني

  اند.به نوبة خود در تبادل بينافرهنگي شرق و غرب سهم داشتهاند و  داده
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  » ديگري«هاي زنانه و نقش  بررسي تطبيقي مؤلفه

  روز خرگوشو  گريزهاي روزمرهدر دو اثر 
   دانشگاه تهران ،ادبيات تطبيقياستاد ، 1ايلميرا دادور
  ، دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فرانسه، دانشگاه تهرانمهرناز طالئي

  
  چكيده

هـاي   بسـياري از اوقـات، حضـور مؤلفـه     گفتمان زنانه از ديرباز در ادبيات حضور داشته است اما،
اي از ابهـام مطـرح    هاي خود را در هاله شد و زنان ناگزير زنانگي رو مي زنانه با نقدهاي تندي روبه

هاي فمينيست به عرصة فرهنگ و ادبيات، گفتمان زنانه به تدريج معنـاي   كردند. با ورود جريان مي
يابنـد   ين دوره اگرچه زنان مجال سخن گفتن ميكند. در ا اصيل و جايگاه واقعي خود را كسب مي

هـاي جنسـيتيِ    پردازند اما همچنان شرم و ترس و فشار كليشـه  جوي هويت خود مي و و به جست
كند. شاكلة ايـن تصـوير بـا ورود نويسـندگان فرامعاصـر، تـا حـدودي،         جامعه آنان را محدود مي

شود. ايريگاري در نظرية خـود   ي ميشكند و تصوير زن جسور، مدير و مدبر جايگزين زن سنت مي
شـود   را متصـور مـي  » ديگري«كند و همواره در كنار زن مدرن، يك  بر اين ساختارشكني تأكيد مي

دهـد امـا در كنـار ايـن      هاي خود را بروز مي واسطة حضور آن و به تقليد از او، جسارت كه زن، به
  گويد. ن ميكند و از آن سخ جسارت، زنانگي و مادرانگي خود را حفظ مي

شـان،  كه در آثار فرامعاصري دانستتوان نويسندگان  مازارين پنژو و بلقيس سليماني را مي
كشـند كـه از قالـب     ، زناني را به تصوير ميروز خرگوشو  گريزهاي روزمره و به طور خاص

ند. اند تا بتوانند زندگي آرماني خود را آزادانـه بسـاز   سنت بيرون آمده و از همسران خود جدا شده
سـنتي را كنـار   » خـود «كننـد   بيننـد و سـعي مـي    مـي » آينة ديگري«قهرمانان اين دو اثرْ خود را در 

حال بايد نقش مادري فداكار را نيز ايفا كنند. در اين پژوهش، بـه معرفـي زنـان     بگذارند و در عين
هاي آنها به نمـايش گذاشـتن    نويسندة نسل جديدي پرداخته شده است كه هدف اصلي شخصيت

  استقالل فكري و مالي، و در عين حال زنانگي خود، يعني دو عنصر به ظاهر متضاد، است.  
  

  ، بازگشت به خود»ديگري«گفتمان زنانه، روزمرگي، جسارت زنانه،  ها: كليدواژه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 .Email: idadvar@ut.ac.ir (نويسنده مسئول)  
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  مقدمه
تـوان ابعـاد   مطالعة تفاوت گفتمان زنانه و مردانه بستر مناسبي است كه از طريق آن مـي 

شناختي) زن و مرد را كشف كـرد. از ديـدگاه   (جامعه ) و جنسيتيشناختيجنسي (روان
دهـد و بعـد   هاي متفاوت و روحية لطيـف زن را نشـان مـي   جنسي، يك اثر زنانه ارزش

پـردازد كـه اغلـب     هاي آنان ميهاي زنان و سرخوردگيبه دغدغه ،جنسيتي آن، معموالً
اسـت. شـرايط فرهنگـي و    شده بر زنان  هاي تحميل حاصل تعاريف جامعه و محدوديت

در  ،كنـد و  تر و دنياي هر اثر را دگرگون مـي  ها را جزئي اجتماعي هر جامعه اين تفاوت
بـا ايـن وجـود، همـواره      .شـود  هـاي مختلفـي از گفتمـان زنانـه خلـق مـي       نتيجه، گونه

  خورد.هاي مشترك در ميان زنان نويسنده به چشم مياي از مؤلفه مجموعه
 ،بسـياري از آثـار  دو مفهوم كليدي گفتمـان زنانـه اسـت. در     »روزمرگي«و » انفعال«

ش در چـارچوب امـور خانـه    ا گيري است كه زندگيزن منفعل و گوشه قهرمان داستانْ
جملـة كوتـاه    شنيدنانتظارات فرزندانش و  نشود و تنها دلخوشي او برآورد خالصه مي

كليشـة زن  ة اخيـر،  در دو دهـ است.  ،آميزي از همسرش، بابت طبخ غذايي لذيذ تحسين
ماننـد   ،بـا نويسـندگان فرامعاصـري   ايـن رونـد    .بندد سنتي به تدريج از آثار رخت برمي

همچنان به پيروي از  ،نويسندهرسد. اين دو  به اوج مي ،و بلقيس سليماني 1مازارين پنژو
با خرق عـادت و ناديـده گـرفتن     ،دهند اما آثار پيشين، زندگي روزمرة زنان را نشان مي

  دهند.  ها، تصوير جديدي از زن ارائه مي سنت
 $ايريگاري لوس ، كه بنيان نقد»2ديگري«در پژوهش حاضر برآنيم تا به تحليل نقش 

دهد، بپردازيم. به بيان ديگر، نظرية ايريگاري، مبني بـر حلـول شخصـيت     را تشكيل مي
ي هـا  ، به منظور اثبات جسارت خود، در عين حفظ ظرافـت »ديگري«يك زن در وجود 

كند تا شيوة نگارش نسل سـوم زنـان نويسـنده يـا نويسـندگان       اش، به ما كمك مي زنانه
هـاي   در پـژوهش  &سيكسوهلن يم. چارچوب نظري ايريگاري و كنفرامعاصر را مطالعه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Mazarin Pingeot 
2. Autre  

3. Luce Irigaray  
4. Hélène Cixous 
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زن «بعـد جديـد    پرداز متعدد مطرح شده، اما هدف اصلي از گزينش آراي اين دو نظريه
  جه چنداني به آن نشده بود.تو تراست كه پيش »ينة ديگريدر آ

هـاي برجسـته و    چـه ويژگـي   )1ايـن پـژوهش بـه شـرح زيـر اسـت:       هاي  پرسش
توان ايـن دو نويسـنده را    اي در دو اثر پنژو و سليماني وجود دارد كه مي ساختارشكنانه

چگونه قهرمانان داستان، به واسـطة حضـور    )2در گروه نويسندگان فرامعاصر قرار داد؟ 
آيـا ايـن جسـارت در خصـايل      )3دهند؟  ت و اهداف خود را بروز مي، جسار»ديگري«

نوشـتار پنـژو و    فضـاي اجتمـاعي حـاكمþ (    نيز تأثيرگذار بوده است يا نـه؟  انزنانة آن
  كند؟ مي سليماني را دستخوش چه تغييراتي

  از ديدگاه ايريگاري» ديگري«
يدگاه او را از نظر فرويـد و  دهد، د ارائه مي »ديگري«ير متفاوتي كه ايريگاري از واژة تعب
دال بر عدم استقالل زن نيسـت، بلكـه زن بـه     "ديگري"حضور « .سازد كان متمايز ميال

» هـاي خـاص زنانـه را بـه رخ بكشـد     واسطة وجودي غير از خود قصد دارد تا ويژگي
كند، بـا نـوع    ن اشاره ميه آ). تعبير ديگري كه ايريگاري در ادامة نقد خود بûüă 1ي(گر
دهـد و در   بايست جايگاه خود را از اُبژه بـودن تغييـر  زن مي يابد: ارتباط ميبه زن  نگاه

طور كلي ايريگاري گفتماني را زنانه ). بهûăāþ ،(ر.ك. ايريگاري جايگاه سوژه قرار گيرد
ي كلـي  ويژگـي اول، تعريفـ   ؛داند كه از سه ويژگي محتوايي و زباني برخوردار باشدمي

  گيرد: را دربر مياست و دو ويژگي بعدي 
در آن شهامت سخن گفتن را با صداي فاعل بيابـد و تـا جـايي كـه     زن متني كه ) 1

به اصل خود بازگردد تا بتواند سرزمين د باي زن  )2 ؛ممكن است از اُبژه بودن پرهيز كند
 مـا زنـان بـه   «چندوجهي و ناشناختة پيكر خود را كشف كند. ايريگاري معتقد است كه 

عملكردمان زن هستيم و تمركـز مـا بـر مصـرف كـردن، ازدواج و لـذت       واسطة زبان و 
 :راهبرد سوم هدفي دوجانبه دارد) 3 )؛ûăāā :üûú(ايريگاري، » بخشيدن به مردان نيست

زناني كه بـه  « ،گيرد. از نظر ايريگاري گر به خود مي گفتمان زنانه شكلي ويران ،از طرفي
طبعانة نگارش مردان، مرزهاي گفتمـاني   ز و شوخآمي اند، با تقليد اغراق حاشيه رانده شده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Gray  
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است كه هدف اصلي آن تقليد از  1). اين شيوه نوعي محاكاتهمان» (شكنند را درهم مي
زن خود  ،. از سوي ديگراست )ديگري( هاي او ضعف ديگري، به قصد برمال كردن نقطه
هـاي   كند تـا كليشـه   دهد و مانند او در جامعه عمل مي را در جايگاه مرد (فاعل) قرار مي

  .متزلزل كندجنسيتي را 

  تحليل محتوايي گفتمان زنانه در دو اثر پنژو و سليماني
  موضع فمينيستي قهرمانان داستان 

هاي فمينيسـتي   بخشد، بيان گزاره اي كه به آثار زنان رنگ و بوي زنانه مي اولين مشخصه
ـ گيـرد. شـرايط حـ    مـي سرچشـمه  است كـه از اصـول ايـن جريـان      هـر جامعـه    راكم ب

ها از اثري شود نوع بيان و بسامد اين گزارههايي را به دنبال دارد كه باعث مي محدوديت
قهرمـان اثـرش،   طور مستقيم و بـه واسـطة عضـويت     به ،به اثر ديگر متفاوت باشد. پنژو

آن و ايرينـا،   كنـد؛ عقايـد  هـا را مطـرح مـي   در يك حلقة فمينيستي، اين مؤلفه ،ژوزفين
تـرين ايـن    هاي زندگي او تأثير آشكاري دارنـد. مهـم   گيري گروه، بر تصميماعضاي اصلي 

  ها ترك زندگي مشتركش با ژوزه و جنگيدن براي تشكيل يك زندگي جديد است: تصميم
دهـم.   ام قـرار مـي   در مبـارزه  يترين پيشرفت كنم و او را در جريان كوچك پيامي به آن ارسال مي

نويسم؛  رسد، جزء به جزء براي او مي شه و كنار به گوشم ميهايي را كه از گو همچنين، مكالمه
وار خواهان  غرد و زني كه ديوانه هايي كه موضوع آن آغاز يك طغيان است، شورشي كه مي مكالمه

  .)ûþăپنژو تواند اين آزادي را به او ببخشد ( كس [جز خود او] نمي آزادي است اما هيچ

  :گيرد ري كمك ميگاهي پنژو براي اعتراض از زبان استعا
ناپـذيري بـراي    روي هر شخص آگاه و مصمم، گرگي كمين كرده است كـه تمايـل سـيري    روبه

اما اين اتفاق هرگـز رخ   گرگ همان منبع اصلي سركوب است بلعيدن خرگوش دارد. شايد اين
  ).  ýÿدهد (همان  نمي

كنـد كـه    در اين جملـه، پنـژو جامعـة مردسـاالر گذشـته را بـه گرگـي تشـبيه مـي         
دهد و زنان آزادانـه   اما شرايط كنوني ديگر به او مجال نمي دبلع هاي زنان را مي خواسته
  كنند. عمل مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Mimésis  
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اجتماعي، سليماني چندان به بيان صريح اصول  ـ  هاي فرهنگي با توجه به محدوديت
شـود كـه بـه     مـي اي ديـده   پردازد، با اين وجود در كتاب او بخش زيركانه فمينيسم نمي

   :ي زنان در طول تاريخ اشاره داردسركوب هميشگ
شود، رودابه به دست معترضان داخلـي   احسان به دست مهاجمان و متعرضان به ميهن كشته مي

طور بوده، تعرض از بيرون و درون است كه ما را نابود كرده. عجـب!   ها. هميشه همين و خودي
  ).  ÿă(سليماني 

اورهـاي افراطـي و تعصـبات    ب» تعـرض از درون «و » هـا  خـودي «منظور از دو واژة 
كنـد.   جاي جامعة ديروز است كه زنان را در مراحل گوناگون زندگيشان قربـاني مـي   بي

از بـار   ،به هادس خوش آمديـد هاي اصلي رمان  قياس ميان احسان و رودابه، شخصيت
  كاهد.  اعتراضي اين جمالت مي

  روزمرگي
تراك ميـان آثـار پنـژو و    هـا نقطـة اصـلي اشـ     هاي آن روايت زندگي دو زن و روزمرگي

كـه بـه    شود، تـا جـايي   سليماني است. اين موضوع در بيشتر آثار زنان نويسنده ديده مي
دار همواره نقشي  ثابت در گفتمان زنانه تبديل شده است. زن خانه يخصوصيت تدريج به

زن «؛ آورد بـه بـار مـي   آلـود را بـراي او   منفعل دارد و همين مسأله فضايي پوچ و حـزن 
گيرد. موظف است آشپزي و گردگيري كند، لبـاس   دار در جهان بستة خانه قرار مي خانه

). به اين ترتيب، زن به يـك نمونـة روزمـرة نااميـد     þû 1فريدان» (دار شود! بشويد و بچه
كند. اما در  بدون پيروزي يا شكست، تجربه ميرا، شود كه حضوري يكنواخت  مبدل مي

كند كه توانايي بيرون آمـدن از   ي اشاره مي»2اسرارآميز زن«ادامة اين توصيف، فريدان به 
خيـزد؛ سـاية سـنگين     شـده برمـي   هاي تعيين پوستة قبلي خود را دارد و عليه محدوديت

داري مطيـع بـه    دارد و از خانـه  دار است او را به تكاپو وامـي  تحقيري كه بر سر زن خانه
شود،  ول از محيط خانه آغاز ميكند. در ابتدا اين تح گر تبديل مي زني مستقل و حكومت

بـا   ،كند در انجام امور روزمرة خـود نـوآوري ايجـاد كنـد و     اي كه زن سعي مي به گونه
جايگاه خـود در   به عملكردي متفاوت، اعضاي خانواده را غافلگير كند؛ به اين وسيله او

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Friedan 

2. Femme mystifiée  
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يـق  و از ايـن طر  آمـوزد  مياي  شود، حرفه بخشد. سپس از خانه خارج مي خانه ثبات مي
از «شـود. همچنـين    كنـد و وارد دنيـاي مـدرن مـي     را از خود سلب مي» دار خانه«صفت 

  ).ûúă(همان » شود كند و همانند آنان سرسختانه مشغول به كار مي مردان تقليد مي
 شـان ايـن جسـارت را در عملكرد  تـوان   ميژوزفين و آذين نمايندة زناني هستند كه 

 ،انـد  نسبي در ميان اعضاي خانواده دست يافته مشاهده كرد. هر دو شخصيت به اقتداري
دسـت و  هـاي خـود نيـز     با روزمرگيهمچنان در عين حال  ،كنند بيرون از خانه كار مي

هـاي زن، پـس از    شناسي اجتماعي، [...] اين شخصـيت  از نظر نشانه«كنند.  پنجه نرم مي
و  كننـد و بـه عرصـة اجتمـاع     مرگ شوهر يـا جـدا شـدن از شوهرشـان پيشـرفت مـي      

). اگرچه زندگي üĀý(سراج » شوند هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي كشيده مي فعاليت
پـيش  پس از جدايي، دشوارتر شده است، فضاي كلـي داسـتان بـه شـكلي      ،اين دو زن

كند قهرمانان از به دوش كشيدن اين دشـواري رضـايت    كه خواننده احساس مي رود مي
  ها هستند. خود آن سرانجام دگيگيرندة نهايي در زن دارند، زيرا تصميم

نسبت به سـاير   روز خرگوش و گريزهاي روزمرهروزمرگي و تعريف آن در كيفيت 
و نشان  استحامل گزارة فمينيستي ديگري  اين ديدگاه متمايزْ .متفاوت است مشابه آثار
بلكـه از نظـر هـر دو     ،شـود  دهد كه روزمرگي تنها به انجام امور خانه محـدود نمـي   مي

، همواره در روزمرگي است، با ايـن  آنده، زندگي، چه در خانه و چه در خارج از نويسن
گيـر   كننـده و وقـت   ها انجام امور مـرتبط بـا زنـان را خسـته     تفاوت كه زنانِ اين داستان

  كند: كه بارها به اين مسأله اشاره مي ،ژوزفين ويژه به دانند، مي
كنم، به تمام زناني كـه از   يان دستانم پنهان ميكه صورتم را در م نشينم و در حالي روي زمين مي

گويم؛ همة مـادراني كـه بـه دنبـال     معناي واقعي مفيد بودن در زندگي به دور هستند، ناسزا مي
و پـوره  كننـد   مـي هـا را خـرد    زمينـي  روند، [...] سپس در خانه سـيب  فرزندانشان به مدرسه مي

خريـد   شـان  هكنند و تنها دغدغـ  يگر مقايسه ميكنند، [...] برند وسايل برقي را با يكد درست مي
  ).  ûþĀپنژو يك ماشين ظرفشويي است! (

گويـد و انجـام امـور     ها، ژوزفين گاهي با زبان كنايه سخن مـي  در كنار اين توصيف
امـور جـادويي   «) يـا  ûþ» (امـور رسـمي خانـه   «)، ûý» (بيگاري«خانه را با الفاظي مانند 

 حاصل انجـام ايـن امـور    .كند خرآميز دارد، توصيف مي)، كه بيشتر بار تمسûÿ» (روزانه
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پنژو با كنـار هـم قـرار دادن دو واژة متضـاد      .) استĂăي (»هزينة پوچ كارآمد«دريافت 
كنـد و در مواضـع    دار اشاره مـي به نوعي طنز تلخ در مورد زنان خانه» كارآمد«و » پوچ«

ثمر خويش و زنـان ديگـر،   يميلي نسبت به زندگي بگوناگون، ضمن ابراز نااميدي و بي
  :  بايدكند كه  تأكيد مي

وجوي راهكارهاي مؤثر پرداخت تا كمي احساس بودن كرد؛ دقيقاً برخالف راهي كـه   به جست
هـا را سـرنگون    گفـت، قـدرت   »نـه «من در پيش داشتم. بايد حق خود را مطالبه كرد، جنگيـد،  

قـرار داد. امـا در    اي تـازه كشـف   و زندگي را در جريان كردساخت، از پيرامون خود محافظت 
  ).  ûúûام زندگي وجود ندارد و سراسر تاريكي و سايه است ( جرياني كه من در پيش گرفته

و در ادامـه از  ا .دهـد  نااميدي ژوزفين از زندگي او را بـه سـمت تحـول سـوق مـي     
از نويسندگي و  و هرگز كند رسيدن به آنها تالش ميبراي و  ،گويد هايش سخن مي لذت

  كند: كه كار روزانة اوست، ابراز خستگي نمي ،دريست
كـنم. [...]   كنم و فايل مـورد نظـر را انتخـاب مـي     نشينم، كامپيوتر را روشن مي روي صندلي مي

كس نيست  شوم. اما هيچ گونه مشغول به كار مي كنم، سپس دومي و اين اولين جمله را تايپ مي
ام به سمتت بگيرد. [...] خالصه تو رئيس و بـردة  كه به تو نگاه كند، دستور بدهد و انگشت اته

ام. براي روزهاي آينده ضمانتي نيست، با ايـن   شوي. [...] اكنون من نجات پيدا كرده خودت مي
  ).  ûüúسازي ( ور مي وجود، خودت را در يك لذت متناوب غوطه

شـود و بـه زنـدگي او بهـا      روزمرگي شيرين پس از جدايي از ژوزه حاصل مـي اين 
بخشد. كنار هم قرار گرفتن اين دو مثال شكل جديـدي از اعتـراض زنانـه را نشـان      مي
هايش تالش كند. تضاد  زن بايد مجالي پيدا كند تا براي خود و دستيابي به لذت :دهد مي

موضـوع مشـتركي اسـت كـه در تمـام دوازده روز       ميان روزمرگي زن سـنتي و مـدرنْ  
  شود. يده ميساله د هشت و زندگي ژوزفين سي شدةتصوير

يـك روز از زنـدگي زن ميانسـالي را نشـان      بلقـيس سـليماني   روز خرگوشاگرچه 
توجه در  نكتة قابل همة فراز و فرودهاي آن.از تمام زندگي او با است اي  دهد اما آينه مي

اي براي بيان  تواند گزاره حضور كمرنگ و حتي غيبت آذين در خانه است كه مي اين اثرْ
اصل داسـتان در كوچـه، خيابـان، فروشـگاه و      نشيني زنان باشد. خانه اعتراض به كليشة

سليماني ناخوشايند بودن روزمرگي زن سنتي را  ،گيرد. در اين اثر بار شكل مي ترهميدان 
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كند كه برخالف زبان مستقيم پنژو است؛ خواننده هـيچ اثـري    به گونة ديگري مطرح مي
و تصويري كه از ابتدا تا پايان كتـاب از وي  بيند  از كار كردن آذين در خانة خودش نمي

گـردد،   شب بـراي اسـتراحت بـه خانـه بـازمي      فقطشود، تصوير زني است كه  ديده مي
بـا   كند و صبح فردا با دوستان خود پيام رد و بدل مي رايانهنوشد و در مقابل  اي مي قهوه

   :دكن ها بر سر جاي پارك و عدم رعايت نظم در آپارتمان بحث مي همسايه
خـواهم انگشـتم را روي زنـگ بگـذارم،      رسـم. [...] مـي   آيم. به طبقة دوم مي ين ميها پاي از پله
روم. وارد  ين مـي هـا پـاي   گيـرم. از پلـه   گذارم. اين خواست را هشت سال است ناديـده مـي   نمي

ام را روي  روم و انگشـت اشـاره   كنم. از در پاركينگ بيرون مي شوم، راهم را كج مي پاركينگ مي
نشـينم   آيد. [...] مي دهم. جوابي نمي گذارم. اين كار را هشت سال است انجام مي زنگ طبقة دوم مي

گيـرد، مـن    طور كه وانت [آقاي ناظري] دنده عقب مي كنم. همان پشت فرمان و ماشينم را روشن مي
  ).11 ـ10كنيم (سليماني  گيرم. اين كار را هشت سال است تكرار ميهم دنده عقب مي

رود امـا هـدف نويسـنده حـذف      اين موارد خود نوعي روزمرگي به شمار مـي همة 
بـه خانـة مـادرش     ،تنها به طور مقطعي و كوتاه ،هاي سنتي پيشين است. آذين روزمرگي

كه او انجام اين كارها را در  پردازد، در حالي اي از امور خانه مي رود و در آنجا به پاره مي
  داند!  مي ممنوعمنزل خود 

  و تقليد)» ديگري«مرگي (حضور ضد روز
هاي جديد روزانه و جـدا شـدن از    اشاره كرديم، پرداختن به فعاليت پيشترطور كه  همان

روزمرگي بـه شـمار    نوعي شدند، خود اعمالي كه زنان همواره به واسطة آن تعريف مي
له نـوعي  ئآور سنتي است. ايـن مسـ   هاي كسالت مقابله با روزمرگي هدف آنرود، اما  مي

با تكيه بر در اينجا ساختارشكني در متون پيشين و نمايش جسارت زنان مدرن است كه 
  پردازيم. به تحليل آن مي »زن در آينة ديگري«و تصوير  »ديگري«حضور 

معموالً با حضور يك مرد در كنـار قهرمـان داسـتان     »ديگري«طبق نظرية ايريگاري، 
دهـد و   را بسـط مـي   »ديگـري «نده نويسـ  گريزهـاي روزمـره  گيرد اما در رمان  شكل مي

نمايانـد. همچنـين خـود     ژوزفين خود را ابتدا در آيينة يك زن و سپس مردان ديگر مـي 
  كند: هاي او تأكيد مي از ميان ويژگي »خود«و معرفي  »ديگري«نويسنده بر حضور 
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گره خـورده اسـت، فرديـت مـن در     » ديگران«ناپذيري به  طور تسليم سرنوشت من (ژوزفين) به
  ). ûÿýپنژو ام ( ال محو شدن است، اراده و اقتدارم را رها كردهح

بـا نظـر بـه     ،ندارد اما در ادامـه  از اين وضعرسد اين زن رضايت چنداني  به نظر مي
خوانـد.   دهد و خود را پيروز ميـدان مـي   ش، تغيير عقيده ميا داده در زندگي تحوالت رخ

فرانسوي، بارها در اين اثر تكرار شده  ـ  ، بازيگر مشهور انگليسي1شارلوت گنزبورگ نام
به دليل شباهت ظاهري بسياري كه به اين بـازيگر دارد، در خـانواده بـا     ،است. ژوزفين

  :شود مشخصات او شناخته مي
اي پيدا كرده اسـت. حضـور او در   شارلوت گنزبورگ كسي است كه در هستي من جايگاه ويژه

سال داشتم؛ عصر يـك روز يكشـنبه كـه او را بـراي      گردد كه تنها ده زندگي من به زماني برمي
چـه جالـب! چـه    «اولين بار در تلويزيون ديدم. [...] در همان ابتداي فيلم پدرم بـه مـن گفـت:    

رسيد، اما در من اثر بسياري گذاشـت   اي كه شايد گذرا به نظر ميجمله »شباهتي ميان شماست!
گنزبورگ بودن! (تبديل به او خواهم شـد.)  و مانند يك وكيل مدافع با من همراه شد: شارلوت 

[...] اين حرف پدرم باعث شد تا من سعي كنم براي خودم كسي بشوم. پس از مـدتي متوجـه   
  ) üĀ -üāدهد! ( شدم كه اين تغيير مادرم را آزار مي

ام بـه آن   گذاشت، اگر كودكي ماندم، اگر سخن پدرم در مادرم تأثير مياگر من شارلوت باقي مي
رسيد. اما نه، شايد قبالً اين اتفاق افتـاده و حضـور ديگـري     بود، شايد هدفم به نتيجه ميشكل ن

محقق شده است. دقيقاً بيست و هشت سال پيش بود كه پدرم شباهت من و شارلوت را كشف 
  )ăúكرد، شباهتي كه شايد بتوانم به واسطة آن ديده شوم! (

و قطعيتـي در آن نيسـت،    استتمال اح رفته در اين قسمت نشانگركار تمام افعال به
ش حاصل شـده  ا داند كه آيا اين تغيير به معناي واقعي در زندگي زيرا ژوزفين هنوز نمي

گوياي اين ترديـد   زمينة داستانْ وآمد او ميان زن سنتي و مدرن در پس است يا نه؟ رفت
هـايش   نشود كه اگرچه خواهان تحقق آرمـا  رو مي است، زيرا خواننده با شخصيتي روبه

ي به وجود 2تز بنابراين آنتي«كند.  هاي مادرانة خويش را فراموش نمي است اما روزمرگي
اسـت، كـه در وجـود تمـام زنـان       &و اسـتعداد  3وگانگي ميـان لـذت  دآيد كه بيانگر  مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Charlotte Gainsbourg  
2. antithèse  
3. désir  
4. génie  
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). اين دوگانگي در آثار مختلف اشـكال متفـاوتي   ûÿā "ديديه» (توان جست ها مي داستان
همان آرزو و هدف ژوزفين موفقيت در نويسـندگي، ورزش و  » لذت«در اثر پنژو، دارد. 

ن به عشق خود نسبت به تحقق بخشيد ،در نهايت ،طور كلي ضدروزمرگي و تفريح و به
  .يك مرد است

اميل شخصيتي كليدي در زندگي ژوزفين دارد، زيرا نه تنهـا بـه نيازهـاي عـاطفي او     
اقعي خود را، نه در قالب مـادر يـا   ارزش و ژوزفينشود  دهد، بلكه موجب مي پاسخ مي

اي بـراي ژوزفـين    به خوبي بشناسد. اميل تبديل به آينـه  »زن«دختر، بلكه به عنوان يك 
اش را دريابـد و   شود كه با رفتار مردانة خود نسبت به او باعـث شـود ژوزفـين زنـانگي     مي

  ). ûăú» (رها كند او [اميل] اينجاست تا مرا از بند خود«هويت واقعي خود را بازيابي كند: 
هاي جنسيتي است كه ژوزفين در صـدد اسـت آنهـا را     همان كليشه» خود«منظور از 

له ئدارد. ايـن مسـ  قـرار  جايگاه اصلي خـود  در كنار بزند و به زن ديگري مبدل شود كه 
هـا و پـرداختن    در كنار جسارت ،تعبير ديگري از نقد ايريگاري است، بدين معنا كه زن

  خواهد زنانگي را در معناي اصيل خود ارائه دهد. يتي، ميبه اعمال فراجنس
بـا ايـن    هسـتيم. رو  روبه »ديگري«تري از حضور  رنگ با تصويركمروز خرگوش در 
كنـد و نشـان    اين حضور غايـب اشـاره مـي    هاز همان ابتداي داستان، نويسنده ب ،وجود
    ود دارد:وجدهد كه چيزي فراتر از يك زن معمولي و سنتي در نهاد آذين  مي

شوم. خيلـي   گذارم دو طرف صورتم و چند لحظه به تصويرم در آينه خيره مي هايم را مي دست
  ).ûúكند (سليماني  گردانم. به نظرم كسي از اعماق آينه نگاهم مي برمي سريع رو

ينه به آهر بار نگاه كردن با شناسد، ولي  كه آذين او را نميكسي است  »ديگري«اين 
كـه   كند. اين احسـاس معمـوالً در آغـاز روز، پـيش از آن     خود حس ميحضور او را در 

 شـود.  آذين از خانه خارج شود تا به امور روزانة خود رسـيدگي كنـد، در او ايجـاد مـي    
با مشكالت بـه  دهد كه براي موفقيت و جنگيدن حضور اين شخص به آذين هشدار مي

را، بـه   »يگـري د«و حضـور  بايد متفاوت عمل كند، محكم باشـد   عنوان يك مادر مجرد
تـوان   ينـه را مـي  از سـوي ديگـر، اعمـاق آ    عنوان كمال مطلوب، در خود پرورش دهد.

گري قديم و تفكرات افراطي شكل گرفته  ناخودآگاه آذين دانست كه در فضاي سركوب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Didier 
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گرداند. پس از ورود به دانشگاه، آذين به مبارزه با اين فضـا   برمي است و آذين از آن رو
  خواند. مي د و اين ناخودآگاه اوست كه او را به مبارزه فراپرداز مي

وارد » انبـاردار «، شخصـيت مبهمـي بـه نـام     روز آزيتادر بخش دوم كتاب، با عنوان 
شـود. اغلـب    شود. اين شخصيت در هر كجا كه آذين حضور دارد، ديده مـي  داستان مي

، حتي خريد سادة پيـاز  و آذين پس از انجام هر عملياست اوقات دور از آذين ايستاده 
طلبـد تـا مبـادا مـردان      اندازد و گويا نظـر او را مـي   زميني، نگاهي به انباردار مي و سيب
گويـد و تنهـا بـا نگـاهش بـه       را فريب دهند. انباردار سخن نمي او بار ترهميدان گر  حيله

  دهد: آذين پاسخ مي
زاده بـر پـدربزرگ در صـحن امـام    خندد. از روزي كه براي قانباردار جلو انبارش ايستاده و مي

هاي متفاوتي نشان داده، روز اول و روزهاي اول مرا در داوود مشتري پيدا شده، انباردار واكنش
انبار حبس كرد. من هم از فرصت استفاده كردم، داخل اتاقك خودم نشستم و شروع به نوشتن 

دچار يك يأس عميـق شـد.    بازي درآورد. اولداستانم كردم. روزهاي بعد يك جورهايي ديوانه
شود. بعـد خنديـد و بـر ايـن     آيد، انباردار دچار يأس ميهر وقت موضوع مرگ و مير پيش مي

لبخنـد زد. و در   ـــ  نامـد  او گاهي زندگي را پوچي عميق و عظيم مـي ــ پوچي عميق و عظيم 
  ). ûúăنهايت با من همراه شد (

رفتـاري مردانـه دارد، سـيگار     انباردار نمايانگر روية ديگر شخصيت آذين است كـه 
كند، كاري كـه   مسافركشي مينيز آذين است كه كند و به تبع آن  كشد و انبارداري مي مي

اكنون كه بار زندگي بـر دوش  داده بود ولي ش با ايرج انجام نا تا پيش از اين در زندگي
 شـوهر در معـرض  از طرف ديگر، خود را به عنـوان يـك زن بـي    ،كند و او سنگيني مي

اي  و با رويه ببيندگيرد خود را در آينة يك مرد  بيند، تصميم مي هاي آلودة جامعه مي نگاه
همـان انبـاردار    شـود كـه مـرد    هاي پاياني داستان مشخص مي در بخش .ديگر عمل كند

  ).  ûûý» (زند دستشويي مهناز، انباردار ايستاده و پوزخند مي ةدر قعر آين«: است
ام، جسارت ژورفين را ندارد امـا تصـويري كـه در انتهـاي     در ارتباطش با بهر ،آذين

دهـد.   گذارد، نوعي جسارت زنانه در جامعة ايراني را نشان مي داستان از خود به جا مي
اين موفقيت حاصل  وكند كه به موفقيتي بزرگ در رابطه با بهرام دست يافته  او حس مي

  حضور انباردار در زندگي او است.
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  به خود بازگشت
د كه مسـئوليت  نده تصوير دو مادر مطلقه را نشان ميگريزهاي روزمره  وخرگوش روز 

اند. حس مادري، در هر دو اثر، خصوصاً در اثـر پنـژو، بـه     فرزندانشان را بر عهده گرفته
وسال بودن آدريـان و گابريـل، در جريـان اسـت، توصـيفات ملمـوس، بـا         سن سبب كم

  :زند ر آنها موج ميواژگاني زنانه كه نهايت محبت مادرانه د
هايي كه در شكمم از آنهـا مراقبـت كـردم، شـير دادم،      اينها پسر كوچولوهاي من هستند؛ همان

ا خوابيدم، بوسيدمشان، هر صبح با آنها از خواب بيدار شدم هپوشكشان را عوض كردم، كنار آن
  ).  ûûĀپنژو بوي تنشان و نرمي بدنشان لذت بردم و دگرگون شدم ( [...] و از

دهد كه حتي  ين عشق مادرانه گاهي به قدري ژوزفين جسور را تحت تأثير قرار ميا
  برد: شمرد، لذت مي آنها را مذموم مي هميشه كه ،هاي خانه از انجام روزمرگي

هـا و رويـة    ها، لحاف ها و شانه زدن موي آنها و خودم، شستن مالفه تمام شب به حمام كردن بچه
  ).ûúăبخشد ( ها لذت خاصي به من مي اين كارها در كنار بچهگذرد. انجام همة  ها مي بالش

كند و نگران اين است كه  كه با نهايت صبر از فرزندانش مراقبت مي است مادرياو 
هاي آنها را در غياب پدرشان به نحو احسن انجـام ندهـد. او ايـن كـار را      مبادا خواسته

انجامش و واقعيت وجودي آن  داند و تنها چيزي كه در وظيفة اصلي خود در زندگي مي
كه تمام اميـدها و آرزوهـايي را كـه در كـل      است، در حالي» مادر بودن«ترديدي ندارد، 

برانگيز  ش متحول شود، دروغين و شكا كند تا زندگي داستان براي تحقق آنها تالش مي
 »ودخـ «گيرد، صادقانه  كه در اين جايگاه قرار مي زماني ،). به همين علتüüþخواند ( مي

 نـوع ندارد. اين  »ديگري«گذارد و در اجراي آن، نياز به قالب  ش را به نمايش ميا واقعي
دن بهتـرين  كـر و نيز فداكاري خالصانة زن در برابر فرزندش، بـراي فـراهم    ،مشغولي دل

  .وجود داردنيز آثار مشابه  بسياري ازشرايط، در 
شود، زيرا هومن دانشجو  ه ميها در اثر سليماني به ندرت ديد توصيف اين مادرانگي

هـاي بـزرگ    است و كمتر به كمك مادرش نياز دارد. اما آذين در طول داستان از مشقت
اش را تنها گذاشـت،   پدري كه خانواده ،كند صحبت مي ،كردن پسرش، بدون داشتن پدر

به خارج از كشور رفت و بـا زن ديگـري ازدواج كـرد و اكنـون بازگشـته تـا در مـورد        
  زندگي او بر دوش مادرش بوده است:سري تصميم بگيرد كه تمام بار سرنوشت پ
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چـرا مـن را، منـي را كـه      »نگو ما، نگو ما، بگو من، مـن. «زند:  باز هم كسي در درونم فرياد مي
ام و دستمال خـيس   ام و نبضش را گرفته ناپذير كنار تختش نشسته ها در هراسي پايان بسيار شب

سـوخت و دلـم    دانـي؟ وقتـي كـه در تـب مـي      خودت يكـي مـي   ام با اش گذاشته روي پيشاني
مانـد يـا دسـت كـم فلـج       ام بدهد و براي تسالي من بگويد زنده مي خواست كسي دلداري مي
  )ýú؟ (سليماني »ما« گويي، كدام مي »ما«شود، تو كجا بودي؟ [...] و تو حاال از  نمي

اي كـه   . آذين از مرحلهشود يك مادر ديده مي خودآزاريهاي  در اين جمالت، نشانه
ژوزفين در حال حاضر درگير آن است، گذشته و اكنون بيشتر گالية خود را نسـبت بـه   

  ها بازگشته است و قصد كمك دارد!  دهد كه پس از سال مسئوليت بروز مي پدري بي
گيـرد. بنـابر   طور مستقيم، از نارسيسيسم سرچشمه مي سخن گفتن از مسائل زنانه به

ايـن   .باشـد انه بايد محـل نمـايش جسـم و روح زن    ي و سيكسو، متن زنتأكيد ايريگار
شـود و   له در متون معاصر با جسارت و صراحت بيشتري نسبت به قبـل ارائـه مـي   ئمس

ح چنـين  رطـ  ،كند. پيش از اين ها و نيازهاي جسمي يك زن صحبت مي نويسنده از رنج
امـا در آثـار    شـد  ابو شمرده ميدر آثار ايراني، ت ويژه بهبه طور جزئي و واضح،  ،مسائلي

بـه  شناسانه در متن  زيبايي اي مشخصهشود، بلكه  امروز، پرداختن به آنها نه تنها نفي نمي
هـاي جنسـي    . سخن گفتن از عادت ماهيانه، اولين تجربة زناشويي، گرايشآيد شمار مي

نهـا  انـد از خـالل آ   زنان و زايمان مواردي است كه هنرمندان فمينيسـت تصـميم گرفتـه   
هاي پنهان زنـان   جهشي در آثار زنان، چه در ادبيات و چه در هنر، ايجاد كنند و از جنبه

شناسانه تبـديل   كه چگونه زشتيِ بيزاري به خوشاينديِ شناخت زيبايياين«پرده بردارند. 
رو  شناختي كنوني با آن روبه هايي است كه كاوشگران زيبايي شود، يكي از سردرگمي مي

  ).  üĂýمير  (كرس» هستند
پنژو از توصيف صريح رابطة جنسي ابايي نـدارد و در چهـار صـفحة متـوالي، ايـن      

كند كه گويـا   وري وصف ميدهد و حتي صحنه را ط نمايش مي ،رابطه را از ابتدا تا انتها
هاي ضـدروزمرگي نيـز    ابراز نياز اوليه از سوي ژوزفين بوده است! در اين قسمت نشانه

ها و مشكالتي كه هر روز دچار آن اسـت،   كند از دغدغه سعي ميشود. ژوزفين  ديده مي
اي كوتاه به آنچه دلخواه اوست، بپردازد، اما اين لـذت هـم    جدا شود و حتي براي لحظه

بـه زنـدگي پرمشـغلة     ،خـالف مـيلش  بـر  گذراست و پس از پايان اين رابطه، ژوزفـين  
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: از طرفـي حـس   رود لنجار ميگردد. در طول داستان، ژوزفين با خود ك اش بازمي روزانه
كند و از سـوي ديگـر، او بـه     منع مي او را از عشق جديد نسبت به دو فرزندش مادرانه

طـور كلـي، آنچـه در     انديشد كه شايد در كنار اميل جبران شود. به ي ميا دهش جوانيِ تباه
كليشـة   يم بر آثار آنان تحميل و مبدل به يـك ييا بهتر بگوــ اغلب آثار زنانه رايج است 

ازخودگذشتگي مادرانه است، بـه ايـن معنـا كـه زن بـر سـر دوراهـيِ         ــ جنسيتي شده
تواند شامل شغل دلخواه، عشق جديد يا صرف هزينـه بـراي    خوشايند خويشتن، كه مي

گيرد و قاعدتاً  اهداف خود باشد، و وقف زندگي خود براي فرزندانش قرار مي برآوردن
ها براي زنان  سرنوشتي كه در اغلب داستان ،ا انتخاب كندرود كه زن راه دوم ر انتظار مي
دهد زنـدگي   اجازه مي ن، مرداني هستند كه جامعه و عرف به آنادر مقابل .خورد رقم مي
را ترك كنند و از زير بار مسئوليت خارج شـوند. در اثـر پنـژو نيـز بـا داسـتان       مشترك 

در انتهاي داستان، ژوزفين خانـه را  برخالف انتظار خواننده،  ،رو هستيم اما مشابهي روبه
  رود: كند و نزد اميل مي براي هميشه ترك مي

روي خانه زمزمه  ن روبهنة خداحافظي، خطاب به ساكناشوم و دعايي به نشا به پنجره نزديك مي
ام آزاد باشم؛ از شما بابت اين چند ماهي  كنم؛ من تصميم گرفته كنم: من شما را هم ترك مي مي

طور نيست؟ از من  يد، متشكرم. اما بايد دل بريدن از گذشته را بلد بود. اينكردهي كه مرا همرا
  )üýü-üýýدلخور نباشيد! (

ژوزفين حتي به نشانة اعتراض به اين باور ناعادالنه نسبت به زن و بار سـنگيني كـه   
هـاي چـوبي خانـه را     همواره مادر بايد متحمـل آن باشـد تعـدادي از كمـدها و قفسـه     

  برد تا در شومينه بسوزاند! و آنها را با خود به خانة اميل ميشكند  مي
دهـد، زيـرا بسـتر     ، سليماني جسارتي بـه انـدازة پنـژو نشـان نمـي     روز خرگوشدر 

 اي از صـراحت در مسـائل زنانـه و    اجتماعي و فرهنگي ايران مانع بـروز چنـين درجـه   
ستوران بـا بهـرام بسـنده    شود. آذين تنها به چند قرار مالقات در ر نيازهاي جنسي او مي

به عنوان مثـال،  قهرمان سليماني زني است كه، ترسد.  كند و هنوز از نگاه اطرافيان ميمي
فقط از نوع هدية او به دنبال خريد براي تولد مردي است كه هنوز به او نامحرم است و 

   برد: پيميزان صميميت آذين با آن مرد  توان به مي
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سيخ ريش سياه و سفيدش را  خواهد پرزهاي سيخ ، اصالً دلم نميتراش بعد از خريدن اين ريش
  ).  þĂدور و بر سيب آدمش ببينم (سليماني 

آيندي در تمام بـدنم   كند. موج گرم و خوش گذارد روي دستم و با مهر نگاهم مي دستش را مي
  ).Āăدود، پرفشار و پرسرعت ( مي

ت و در ديدار با معشـوق  آذين همانند ژوزفين، سرشار از عشق و دوست داشتن اس
را كنتـرل   دخود تمايل دارد به سمت او برود و با او همـراه شـود امـا احساسـات خـو     

   ور از عرف جامعه از خود بروز دهد:د تا مبادا رفتاري به دكن مي
زند. حتماً جريان خونم سرعت پيدا كرده كه در اعضاي بدنم چـابكي   ام پرپر مي چيزي در سينه

اش ايستادم، فقط منتظر يك بفرما بـودم كـه تـا طبقـة      كنم. وقتي جلو خانه و فرزي احساس مي
يازدهم آن برج سوت و كور را نه با آسانسور كه با همين پاهايي كه گاه مثل الشة گاو سـنگين  

  شود، باال بروم. مي
  »چسبه. يه فنجون قهوه بعد از اون همه چربي و شيريني مي«گفت: 
  »باشه يه موقع ديگه.«گفتم: 

من نگفتم، صدايي از درونم گفت. دست راستم را كه روي دنده بود در دست گرفت. چند بـار  
فهمـم. مـن لبخنـد زدم، يعنـي      آرام و آهسته پشت دستم زد و سرش را تكان داد، يعني كه مـي 

  ).āúفهمي ( ممنونم كه مي

گويد كه مانع ارتبـاط بيشـترش    در اين بخش آذين از محدوديتي اجتماعي سخن مي
 »1اخالقي خودآزاري« شود. از سوي ديگر، اين واكنش آذين برآمده از نوعي بهرام مي با

ـ   بـه شـمار مـي   آثـار زنـان ايرانـي     بسياري ازاست كه مؤلفة مشترك  ن گونـه از  آيـد. اي
يسـم زنانـه ويژگـي    خگيـرد. مازو  يسم زنانه قـرار مـي  خخودآزاري در زيرمجموعة مازو

ت متفـاوت در برخـي   اجتمـاعي و تعلـيم و تربيـ   مشترك ميان همة زنان است اما بستر 
يسـم  خكنـد و مازو  اي از حـد و مرزهـا موظـف مـي     زنان را به رعايت مجموعه جوامع

كه همواره نگران رفتـار و سـخنان    طوري گيرد، به دروني آنان شكلي اخالقي به خود مي
  ).üúĂ 2نك. دويچشوند ( هايي قائل مي خود هستند و ناخودآگاه براي خود محدوديت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Masochisme moral  
2. Deutsch 
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زنانـه اسـت و حـالتي منفعـل      ييسـت خميل به دوست داشته شدن يك ويژگي مازو«
گيرد. انتظار كشيدن يا هراس از دست  مي سرچشمه) و از نارسيسيسم üûāهمان » (دارد

آيد كه همواره زن را به رنج و  از ميل به دوست داشته شدن برمي دادن همسر يا معشوقْ
دار  ن اين انتظـار يـا تـرس، كـه معمـوالً در زن خانـه      اندازد. به نمايش گذاشت سختي مي
اصـطالح  » 1عقـدة سـيندرال  «مسلم گفتمـان زنانـه اسـت.     هاي از مؤلفهشود،  متجلي مي

كند كه همواره منتظر است تا مـردي   ديگري است كه وضعيت زن منفعلي را وصف مي
زنـان ريشـة   ش معنا ببخشد. اين حس درونـي در  ا بيايد، او را نجات بدهد و به زندگي

ــه ــة    جامع ــه شــده و جنب ــا نهادين ــرور در روح و شخصــيت آنه ــه م ــناختي دارد و ب ش
اين عقده مانع گسترش كامل نيروهاي خالقة روحي «شناختي به خود گرفته است.  روان

اند كـه قـرار اسـت     در انتظار يك قدرت بيروني نشسته ها مانند سيندرالشود. آن زنان مي
رسد كـه ايـن مشخصـه در ميـان     ). به نظر ميÿĀ(داولينگ  »زندگي آنها را دگرگون كند

اند امـا وابسـتگي بـه     زنان سنتي وجود دارد كه هدفي جز رسيدگي به امور خانه نداشته
به زنان مـدرن امـروز نيـز     ،كنون، نسل به نسل جنس مذكر ميراثي است كه از ديرباز تا

  منتقل شده است.
ه روزمرگي و يكنواختي زندگي خـود بـه   ژوزفين و آذين زنان مدرني هستند كه علي

، مردانه وارد عمل و محيط كار شدند و از زن سـنتي فاصـله گرفتنـد؛ بـا ايـن      خاستندپا 
وجود، فضاي كلي دو داستان، با اين وابستگي و ميل بـه دوسـت داشـته شـدن آميختـه      

 ،شود كه حاصل آن انتظار است است. ژوزفين پس از ديدارش با اميل دچار هيجاني مي
انتظار براي دريافت پيامي از جانب اميل، حاوي متني عاشـقانه يـا دعـوت بـه ديـداري      

او مـدام صـفحة تلفـن     انجامـد؛  ميرفتاري افراطي و بيمارگونه از ژوزفين به كه  ،مجدد
كند تا اگر اميل پيامي فرستاده باشـد، ديـر پاسـخ ندهـد. گـاهي       همراه خود را چك مي

يل با او تماس بگيرد و در نهايت خود ژوزفـين جسـارت   د كه امشك ها انتظار مي ساعت
  هد:د و به اين انتظار مرگبار خاتمه مي يردگ د، با او تماس ميهد به خرج مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Complexe de Cendrillon   
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كنار تلفن نشسته بودم و منتظر بودم تا اولين معشوقم زنگ بزند. حتـي جرئـت نداشـتم بـراي     
رم. هر گونه غيبت ممنوع بود. اين اي كوتاه آنجا را ترك كنم، به دستشويي بروم يا نان بخلحظه

  جسم من نبود كه به تلفن گره خورده بود، بلكه تلفن به جسم من متصل شده بود. [...]
ست، شايد هم هيچ كجا. [...] در ايـن  ا كشم، روحم جاي ديگري كه در خانه انتظار مي در حالي

ل ناهار خوردن است يـا  در حا :دهد توانم حدس بزنم كه او چه كاري انجام مي لحظات تنها مي
شود و حسـادت بـر مـن     يك مالقات كاري دارد؟ آيا زني همراه اوست؟ قلبم دچار آشوب مي

كـنم؛   كه به او پيامي بفرستم، چند دقيقـة ديگـر هـم مقاومـت مـي      كند. [...] پيش از اين غلبه مي
ندارم و بـه او   كنم، [...] اما من طاقت تحمل زنم و به تخت قفل مي هايم را به هم گره مي دست

  )  üüÿپنژو » (الو، كجا هستي؟«دهم:  پيام مي

هـا   همان زني است كه در ساير بخـش  ييستخاين جمالت نمايانگر احساسات مازو
اشتياق به مستقل شدن دارد اما با اين وجود در بطن او حسي مبني بر نيـاز بـه حمايـت    

ويژگـي زن مـدرن    ،اسـي شن از ديـدگاه روان  ،شدن نهفته است. ترديد و احساس ناامني
ديگـري معشـوقش را از    ). زن همواره نگران است كه شخصĀāامروز است (داولينگ 

ورد. حسادت و توهم حضور زن دوم در زنـدگي قهرمـان داسـتان معمـوالً     چنگ او درآ
بــاور اشــتباهي اســت و خواننــده شــاهد كلنجارهــاي مــداوم زن بــا خــود و خيــاالت  

زمينة تمام آثار زنانه وجـود دارد، بـا ايـن    ويژگي در پس ماليخوليايي او خواهد بود. اين
سـوزد و دم   تفاوت كه زن منفعل سـنتي در آتـش ايـن نگرانـي و تصـورات خـود مـي       

  جويد. رفع آن ميحلي براي  آورد اما زن مدرني مانند ژوزفين راه برنمي
ـ       راي در اثر سليماني، اين جنس از نگراني كمتر وجـود دارد امـا انتظـار آذيـن نيـز ب

ورد، زنانگي اثر را نشان آكه خبري از بهرام به دست او برسد و او را از بالتكليفي در اين
خبري را دارد كه با هـر بـار    براي ژوزفين و آذين حكم پيك خوش همـراه دهد. تلفن  مي

كنند پيام يا تماسي از سوي معشـوق   آيند و گمان مي روشن شدن صفحة آن به وجد مي
بـه وابسـتگي بيشـتر و در     و همينغلب اوقات اين گمان اشتباه است اند. ا دريافت كرده
شـود كـه    در زندگي آنان مـي  يزند و تبديل به دور باطل ها دامن مي يسم آنخنتيجه مازو

اصلي روزمرگـي زنـان در زنـدگي     سرچشمةهر روز درگير آن هستند. اين انتظار خود 
  رفع يا كاهش آن نداشته است. رسد مدرنيته هم تأثير چنداني در است كه به نظر مي
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  گيري نتيجه
اعتبار  در اين دو اثر، قهرمانان هر دو داستان، با هدف بي» ديگري«با توجه به تحليل حضور 

خـود را در آينـة   «زننـد.   كند، دست به تقليد مـي  ساختن تعاريفي كه بر ناتواني زن تأكيد مي
آورد. به همين  ن به ارمغان ميجسارت سخن گفتن و عمل كردن را براي زنا» ديگري ديدن

شناسي، نوعي سازوكار دفاعي دانست كه زنـان،   توان، از ديدگاه روان علت، اين مؤلفه را مي
هـا فاصـله بگيرنـد.     گيرند تـا از محـدوديت   رفتاري دور از انتظار در پيش مي ،به واسطة آن

آنان در خانه، سركوب شدن هميشگي اميال و آرزوهاي زنان در طول تاريخ، محصور كردن 
زند كه زن قابليت انجام كارهاي دشوار را نـدارد و مـرد جـنس برتـر      به اين تفكر دامن مي

است و زن بايد در خدمت او باشد اما زنان بـراي دفـاع از خـود و تعـديل ايـن عقايـد تـا        
 اي از زنانگي متعارف فاصله گرفتند و خود را در قالبي ديگر قرار دادند تا بـه هـويتي   اندازه

هاي خود دست پيدا كنند. اينها عناصري است كه در گفتمان زنانـة   جديد و درخور توانايي
آثار دو نويسندة ايراني و فرانسوي مشترك است اما آنچه اثر سليماني را از اثر پنـژو متمـايز   

اي از مسـائل خصوصـي و احساسـات     كارانة سليماني در بيان پـاره  سازد، شيوة محافظه مي
  شود. ها ديده مي است كه تقريباً در تمام بخشواقعي زنانه 

ناگفته نماند كه حتي اگر آثار زنان سراسر جسارت و افسارگسيختگي باشـد، همچنـان   
گريـز، نمـايش احساسـات     . روايت حادثـه  توان زنانگي را در گوشه و كنار آنها جست مي

آورد، گفتماني كـامالً  مادرانه و انتظار براي رسيدن مردي كه با خود عشق و رفاه به همراه 
هـا در   به وجـود آورده اسـت. ايـن ويژگـي     روز خرگوش وگريزهاي روزمره زنانه را در 

  شود. گفتمان مردانه به ندرت ديده مي
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  اشقانة درباريهاي مشترك در ادبيات ع مايه بررسي تطبيقي بن
  )خسرو و شيرينو منظومة  تريستان و ايزوت(رمانس 

  مدرس  دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه تربيت ،"نجمه دري
  دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه تربيت مدرس پور، پرنيان زارع

  

  چكيده
شـقانة دربـاري معروفـي اسـت و     ، عاخسرو و شـيرين ، مانند منظومة تريستان و ايزوترمانس 

هـاي   مايـه  هدف از پژوهش حاضـر اشـاره بـه برخـي از بـن      خاستگاه آن ادبيات فرانسه است.
هاي  مايه هاي آنها در ساية بررسي بن ها و تفاوت مشترك غنايي در ادبيات جهان و علل شباهت

هـاي آثـار    مايـه  نب دو داستان عاشقانة درباري غربي و شرقي است. براي دستيابي به اين هدف،
اي و جـادويي؛ عناصـر طبيعـي و     ها؛ عناصـر اسـاطيري، افسـانه    در پنج گروه شخصيت يادشده

هـاي برجسـته    مايه بنهاي  ها مشخص و ويژگي و مكان ؛نمادين؛ مفاهيم، موضوعات و حوادث
 درآمـد و نمـايش  به در قالب جدول  مايه بن ûûĀدر هر گروه واكاوي شد. در نتيجة اين فرايند 

ها برخاسته از شباهت نـوع   مايه بنهاي كلي  شباهت د.شاز آنها بررسي و تحليل  مايه دوازده بن
هـا نيـز    يعني ژانر غنايي و زيرژانر عاشقانة درباري است. شباهت در جزئيات داستان ،ادبي آثار

هـاي جزئـي ناشـي از     . تفاوتشود الگوها مربوط مي هاي جهاني و كهن مايه بنبه روح مشترك 
  ها و بستر فرهنگي و عقيدتي متفاوت در جوامع است. سليقة پديدآورندگان داستان  اختالف

  هاي غنايي، رمانس، عاشقانة درباري ، بن مايهخسرو و شيرين، ن و ايزوتتريستا :ها كليدواژه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Email: najmeh@dorri.org   (نويسندة مسئول)
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 مقدمه

نظـر   هـاي مختلـف در اروپاسـت و بـه     مرزي با روايت رمانسي برون تريستان و ايزوت
كمتر از آن باشد. البتـه در فرانسـه، انگلـيس،     خسرو و شيرينمرزي  برونرسد وجه  مي

اقتبـاس يـا اصـل داسـتان ترجمـه       خسـرو و شـيرين  هـايي از   آلمان و تركيه نيز نمونـه 
). با اين حال، مسلم است كه هر دو اثـر  üÿ-üĀ؛ بيگدلي ýÿ-ýăاست (آذر و نجفي  شده

 ادبـي  آثـار  آن دربرگيرندة جهان بياتاد«. هستند» ادبيات جهان«عضو ماندگار مجموعة 

اصلي،  به زبان چه و ترجمه صورت به خود، چه فرهنگي خاستگاه فراسوي در كه است
  ).ýĀانوشيرواني  ازنقل به (دمراش، » كنند مي گردش و سير

بيشتر نمود دارد، زيرا گردش آثار ادبـي برخاسـته   » ادبيات جهان«ها در  مايه تشابه بن
هـا در ادوار   مخاطبان و متأثر از حقيقـت ناخودآگـاه جمعـي انسـان     از نيازهاي مشترك

انجامـد.   هاي مشابه مي مايه الگوهاي مشترك به خلق بن مختلف است، به طوري كه كهن
هاي روايي  ها، طرح تصاوير، شخصيت ــ الگوها الگويي اين است كه كهن پاية نقد كهن«

در تمـام آثـار ادبـي حضـور      ــ اتـادبيهاي نوعي  ي و ساير پديدهعنوهاي  مايه و درون
  .)þúû مكاريك( »دندار

ترين عامل شباهت آثـار   تشابه ساختار زيرژانرها اصليالگويي،  گذشته از تشابه كهن
نيز صادق است، زيرا هر دو  تريستان و ايزوتو  خسرو و شيرينادبي است. اين امر در 

رمانسـي شهسـواري و    ن و ايـزوت تريسـتا اثر از نوع غنايي، عاشقانه و درباري هستند. 
). البتـه در آن، بـر   Ă-ûûحكايت عشق درباري همراه با وجه حماسـي اسـت (رك: بيـر    
كنند و تأثير جادو و طلسم  خالف حماسه، عوامل فوق طبيعي به اين جهان ربط پيدا مي

نيز بدون وجه حماسـي، فضـايي    خسرو و شيرين). ÿăمهم است (آبرامز و گالت هرفم 
قصـر نيـز كـه جـزء      دارد. فضـاي  تريسـتان و ايـزوت  و درباري مشابه رمانس عاشقانه 

مانند بدانديشان دربار  ،كند  هاي مرتبط با خود را نمايان مي مايه بنالينفك رمانس است، 
  شدن از دربار كه در هر دو داستان نمود دارد و عامل شباهت آنهاست.  و طرد

، خسـرو و شـيرين  و  تريستان و ايزوتي ها هاي شباهت در داستان با توجه به زمينه
بنـدي،   شناسايي، طبقـه  .هاي غنايي فراوان و مشتركي در آنها باشد مايه رسد بن نظر مي به

ويـژه   وجـوه شـباهت و تفـاوت آثـار غنـايي كهـن، بـه       هـا   مايه مقايسه و تحليل اين بن
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  هاي مشترك در ادبيات عاشقانة درباري مايه بررسي تطبيقي بن
 

 

هـاي   دغدغه الگوها و كند. همچنين كهن را بيش از پيش معلوم مي ،هاي درباري عاشقانه
پـژوهش حاضـر، بـا     دهـد.  نشان مـي  »ادبيات جهان«ها را در دايرة  غنايي مشترك انسان

هاي اصلي و فرعي آثـار موردبررسـي را    مايه هدف پيگيري موارد مذكور، تقريباً همة بن
  كند. مي و آنها را با هم مقايسه مشخص

 شپيشينة پژوه

  است:لي متعددي انجام شدههاي داخ پژوهش تريستان و ايزوتدر مورد رمانس 
ــت    -  ــة  )ûýāāاري (س ــي  «در مقال ــزوتاســطورة الگــوي ايران ــانظر »تريســتان و اي ت ي

و  ويس و رامـين  و تريستان و ايزوتهاي مشترك داستان ريشهرا دربارة پژوهشگران 
هـا نيـز    كاود. به اين آثار در ديگـر پـژوهش   اين دو داستان ميهاي  ها و تفاوت شباهت

تريستان و هاي رمانس  مايه ه، اما آنچه تاكنون مغفول مانده، وجوه تشابه بنپرداخته شد
  پردازيم. است، چيزي كه در مقالة حاضر به آن مي خسرو و شيرينبا منظومة  ايزوت

هـا و   ضـمن مقايسـة شـباهت   » ويـس و ايـزوت  «) در مقالـة  ûýþĀاسالمي ندوشن (   -
 تريسـتان و ايـزوت  اپراي  ،رامين ويس وو  تريستان و ايزوتهاي دو داستان  تفاوت

  كند.بررسي مينيز ساختة واگنر را 
ويـس و رامـين و تريسـتان و     ةمقايسـ «اي بـا عنـوان    ) در مقالهûýĂýدامغاني ثاني (   -

 كند.هاي محتوايي دو اثر را بررسي مي ها و تفاوت ، شباهت»ايزوت

اثـر   سـتان و ايزولـد  تريتطبيـق دو اثـر منظـوم    «) در مقالـة  ûýĂĂگودرزپور عـراق (    -
، ضـمن  »از فخرالـدين اسـعد گرگـاني    ويس و رامـين گوتفريد فون اشتراسبورگ و 

تأثيرات متقابل ادبيات ايران و آلمـان در  هاي دو داستان،  ها و تفاوت بررسي شباهت
  كند.يمطرح مرا  قرون وسطي

و  ايـزوت  تريسـتان و نقش زنان در دو داسـتان  «) در مقالة ûýĂăشادآرام و ديگران (   -
هــا و  گيــري عشــق بــه زنــان در ايــن داســتان هــاي شــكل ، زمينــه»ويــس و رامــين

  كنند.هاي مؤنث آنها را بررسي مي شخصيت
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ويـس  و  تريستان و ايزوتمقايسة «اي با عنوان  ) در مقالهûýĂăشادآرام و دروديان (   -
  .نداكردهتبيين  را دو اثر يو فرهنگ يوجوه اشتراك و افتراق ادب »و رامين

و  ويس و رامينتطبيق دو داستان «اي با عنوان  ) در مقالهûýĂăفر ( ممتحن و شايسته   -
  اند. هاي محتوايي دو داستان را بررسي كرده ها و تفاوت شباهت» تريستان و ايزوت

سـاختار  » هـا  نامـه  شناسـي تطبيقـي غـم    شكل«) در مقالة ûýăûراستگوفر و ديگران (   -
ليلـي و  ، رومئـو و ژوليـت  ، تريستان و ايـزوت  ةعاشقان هاي بيش همانند داستان و كم

  اند.را بازنمايي كرده هير و رانجها، ورقه و گلشاه، مجنون
 ليلي و مجنونتطبيقي داستان  ةمقايس«اي با عنوان ) در مقالهûýăûخاتمي و طالشي (   -

  اند. تههاي اين دو داستان پرداخ ها و تفاوت به بررسي شباهت »ايزوت و تريستانبا 
هـاي عاشـقانه    الگويي قصه كهن ةتحليل و مقايس«) در ûýăþمحمدكاشي و ديگران (   -

الگـويي عشـق    كهن ةبه مقايس» )و ايزولت تريستانفرانسه (و ) سمك عياردر ايران (
خورشيدشـاه و  « و» تريستان و ايزولـت « ةدر قصو پايان خوش و ناخوش رمانتيك 

  .اند تهخرداپ سمك عياردر رمانس » پري مه
 ويـس و رامـين  بـا   تريسـتان و ايـزوت  شـده بيشـتر بـه مقايسـة      هاي انجام پژوهش

هاي انكارناپذير اين دو اثر، اگـر نيـك بنگـريم،     اختصاص دارند. با وجود تأييد شباهت
شباهت بيشتري دارد  خسرو و شيرينبا  تريستان و ايزوتيابيم كه فضاي درباري  درمي

ا مشـهودتر اسـت. پـژوهش    هـ ماية رقبا، در آن ها، مانند بن مايه و وجوه اشتراك برخي بن
خسـرو و  و  تريستان و ايزوتهاي داستاني در  مايه حاضر بر مطالعه و تحليل تطبيقي بن

  نظامي متمركز است. شيرين

  شيرين و خسروخالصة داستان 
را از زبـان نـديم خـود،     ،خسروپرويز وصف شيرين، جانشين فرمانرواي سرزمين ارمن

در راه  كننـد و  ها جداگانه به ارمن و ايران سفر مـي  شود. آن شنود و شيفته مي ، ميشاپور
شناسند. زماني كـه بهـرام تخـت شـاهي خسـرو را غصـب        بينند، اما نمي ديگر را مييك
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شـود. خسـرو از شـيرين كـام      گريزد و ديدار با شيرين ميسر مـي  كند، او به ارمن مي مي
كنـد و بـه روم    قبـول نمـي   خسرونهد.  كابين را ميخواهد و شيرين شرط ازدواج به  مي
رود تا به ياري قيصر روم تخت شاهي را از بهرام پس بگيرد. در آنجا با مريم، دختـر   مي

آيد و  دهد. شيرين در پي خسرو به ايران مي كند و بهرام را شكست مي قيصر، ازدواج مي
شود. در همين  هاد ميشود. خسرو به حيله سبب خودكشي فر كن عاشقش مي فرهاد كوه

ماند. او بـا   خواهد و ناكام مي كند. خسرو باز هم از شيرين كام مي اثنا، مريم نيز فوت مي
رود و بـه طـور    كند و چندي بعد دوباره به سراغ شـيرين مـي   شكر اصفهاني ازدواج مي

شود و پـدر   مند مي هكنند. شيرويه، پسر خسرو و مريم، به شيرين عالق رسمي ازدواج مي
بر بالين خسرو  انهكند. شيرين نيز وفادار رساند و از شيرين خواستگاري مي را به قتل مي
  كند. خودكشي مي

  تريستان و ايزوتخالصة داستان 
 كه از فرماندهان لونـوا  &بود. روهالت 3شاه، پادشاه كورنواي 2، خواهرزادة مارك1تريستان

كند. تريستان در جـواني    بزرگ مي بود، پس از مرگ پدر و مادر تريستان، او را به خوبي
شـاه زن و فرزنـدي    آيد. مـارك   اش درمي اي شايسته به خدمت دايي و در جايگاه شواليه

موي را براي او خواستگاري كنـد. در   زرين )رود تا ايزوت ندارد و تريستان به ايرلند مي
ـ     دي سفر بازگشت، عروس و تريستان ناخواسته شربتي جادويي را، كـه سـبب عشـق اب

شـاه   كننـد. مـارك    شاه خيانت مي نوشند. آنان بارها ناگزير و پنهاني به مارك شود، مي  مي
راند. تريسـتان بـه كمـك      را از كشور مي هاي بسيار تريستان شود و پس از تنش ميآگاه 

كنـد امـا بـر اثـر عشـق       رود و با دختر او، ايزوت سپيددست، ازدواج مي  مي *شاه برتاني
كند. در جنگي كه تريستان در خدمت شاه برتاني   با عروس سردي مي موي ايزوت زرين

موي مقـدور اسـت،    دارد و شفاي او به دست ايزوت زرين است، زخمي زهرآگين برمي
موي بـه بـالينش، بـر اثـر نااميـدي از آمـدن معشـوق،         ولي پيش از رسيدن ايزوت زرين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Tristan  
2. Mark 
3. Cornouaille   
4. Rohalt  
5. Iseult 
6. Bertani  
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تريسـتان، از شـدت غـم در     موي نيز، پس از رسـيدن بـه بـالين    ميرد و ايزوت زرين  مي
  سپارد.  آغوش او جان مي

 بحث و بررسي

و كاركردهـاي   مايـه  بـن پيش از ورود به بحث اصلي، الزم اسـت در خصـوص مفهـوم    
سـبب   در موقعيت رواييِ خاص و بـه  ،داستاني هاي مايه توضيح دهيم. بن شناسي مايه بن

اثـر داسـتاني همزمـان يـا      وار در يك يا چند به عناصري تيپيك و نمونه تكرارشوندگي،
؛ ÿā-ÿĂشـوند (رك: ميرصـادقي     ناهمزمان در ميان يك قوم يا اقوام مختلـف بـدل مـي   

كـه   هـا كاركردهـاي متنـوعي دارد، از جملـه ايـن      مايه ). مطالعة تطبيقي بنüü پارسانسب
است و چگونـه   بدانيم چگونه از يك موضوع، در دوران و جوامع مختلف، استفاده شده

شود. اين مطالعـه همچنـين نشـان      هاي ادبي متجلي مي ها در شخصيت ملت هاي دغدغه
شناسي از بررسي ژانر ادبي جـدا   مايه هاي متفاوتي دارند و بن ها سبك مايه دهد كه بن  مي

هـا تـأثير     مايـه  زيرا نوع ادبي در چگونگي و ميزان نمود بـن  ،)ăý-ăþنيست (رك: پراور 
شناسي منتقدان را در شناخت هرچه بيشتر ژانر آثار ياري  مايه دارد و مطالعات تطبيقي بن

  خواهد كرد.
هـاي   هـا و تفـاوت   الگـويي نيـز يكـي از علـل شـباهت          هاي ابـداعي و كهـن   مايه بن
شناسـي اسـت.    مايـه  هاست و بررسي آن از ديگر كاربردهاي مطالعات تطبيقي بن داستان

جنبة ابداعي دارند، يعني براي اولين خصوص در آثار عصر جديد،  ها، به مايه برخي از بن
مايـة   ماننـد بـن   ،شـوند   عصر خود نيز تكرار مـي  روند و گاهي در ديگر آثار هم  كار مي به
ها در تاريخ بشري  مايه هاي معاصر فارسي. اما برخي از بن در داستان» اصالحات ارضي«

نگي بيان آنهـا در  شوند و صرفاً چگو هاي مختلف تكرار مي ريشه دارند، در ميان فرهنگ
  دوستي و... . ماية عشق، خيانت، وطن كند، مانند بن  اعصار مختلف تغيير مي

كننـدة رونـد بررسـي     هـاي غنـايي تسـهيل    مايه بنبندي  عالوه بر موارد يادشده، طبقه
هـاي غنـايي مشـخص     بـا داسـتان   مـرتبط هاي  مايه بنت. در اين مقاله نيز هس ها داستان

  ز آنها بررسي و تحليل خواهد شد.ااي  گزيدهشود و   مي
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بندي چنين است: اشـخاص ماننـد عاشـق و كنيـز؛ عناصـر طبيعـي،        اي از طبقه گونه
اي، نمادين و متبـرك   اي مانند درخت و اژدها؛ اشياي جادويي، افسانه اساطيري و افسانه

هاي  مانند انگشتري و تار مو؛ مفاهيم، موضوعات و حوادث مانند بيماري عاشق و عشق
بنـدي يادشـده    ). طبقـه āĂ-āăهاي عام مانند دريا و مشرق (ذوالفقـاري   اي؛ مكان حاشيه

هـايي كـه در يـك     مايـه  بـن شناسي است اما برخي از  مايه بنهاي  گامي مؤثر در پژوهش
ماية  ماية طبيعي درخت با بن بن اند با يكديگر تناسب كافي ندارند، مثالً گروه قرار گرفته

ها را به پـنج   مايه بنبندي يادشده،  انس نيست. ما با تغييراتي در طبقهاي اژدها متج افسانه
اي و جادويي؛ عناصر طبيعي  ها؛ عناصر اساطيري، افسانه كنيم: شخصيت  دسته تقسيم مي

ها در دو  مايه بنها. ممكن است برخي از  و نمادين؛ مفاهيم، موضوعات و حوادث؛ مكان
  شود. سي به وجه غالب آنها توجه ميگروه قرار بگيرند، بنابراين در برر

  ها ماية شخصيت بن. 1
هاي اصلي و فرعي، از نـوع انسـاني    ، شخصيتخسرو و شيرينو  تريستان و ايزوتدر 

پـردازي و نقـش    مايگي دارند. اما گاهي بـه لحـاظ شخصـيت    يا حيواني، عمدتاً وجه بن
هـا   مايـه  ايـن بـن   مثبت و منفي با يكديگر متفاوت هستند. اينـك بـه بررسـي برخـي از    

  پردازيم.  مي

ûĊû ماية رقيب بن  
به طوري كـه تريسـتان و    ،در هر دو اثر جايگاه رقيب و عاشق به يكديگر نزديك است

طور.  خسرو، فرهاد و شيرويه نيز همين ،شاه عاشق ايزوت و رقيب يكديگر هستند مارك
شـاه،   كـه مـارك   نهايت بايد گفـت در هاي دوطرفه ميان عاشق و رقيب،  رغم رقابت علي

فرهاد و شيرويه نقش رقيب را دارند و تريستان و خسرو نقش عاشق. برخالف نزديكي 
 فاصـلة  ها، جايگاه معشوق و رقيب او بـا يكـديگر   جايگاه عاشقان در هر يك از داستان

موي و شـيرين نقـش معشـوق را دارنـد و      ايزوت زرين ،سطح نيستند زيادي دارد و هم
  و شكر اصفهاني نقش رقيب.ايزوت سپيددست، مريم 

خواهند ماية آزار طرف مقابل  شاه و تريستان هر دو ميل به سپيدي دارند و نمي مارك
باشند، اما مكر بدانديشان و خيانت در حـرم پادشـاه و نـاتواني تريسـتان و ايـزوت در      
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ي شاه نتوانسـت از بـدگمان   مارك« كند:  را ناچار به بدگماني مي شاه پرهيز از عشق، مارك
(بديـه  » بپرهيزد. او نيز، به خالف دلخواه، خواهرزاده و شهبانوي خويش را نگـران شـد  

üúú.(  
رغم داشتن صفات نيكو، به دليـل   بهايزوت سپيددست شخصيتي خاكستري دارد. او 

موي به  ست، در مورد آمدن ايزوت زرينز رفتار سرد تريستان به دل گرفته ااي كه ا كينه
شود. ايـزوت سپيددسـت، پـس از مـرگ       و موجب مرگ او مي گويد  تريستان دروغ مي

شود، امـا ديگـر     هاي خاكستري، از كردة خود پشيمان مي تريستان، مانند ديگر شخصيت
در اتاق تريستان، ايزوت سپيددست از آن بد كه كرده بود هراسناك شده، « سودي ندارد:

  ).üāĂهمان » (هاي زار برمي آورد بر نعش تريستان افتاده بود و ناله
از فـرط يكرنگـي، خبـر     ،، فرهاد شخصيتي سپيد است وخسرو و شيريندر داستان 

  سپارد:  چنين جان مي كند و اين  مرگ شيرين را بدون ترديد باور مي
 چو افتاد اين سخن در گوش فرهـاد
 بــرآورد از جگــر آهــي چنــان ســرد

  

 ز طــاق كــوه چــون كــوهي درافتــاد 
 كه گفتي دورباشي بـر جگـر خـورد   

  

  )üÿĀ(نظامي 

شود. هرچند ميان مريم و فرهاد به   مريم تا پايان حياتش مانع وصال خسرو و شيرين مي
اي مشابه اسـت و هـر    به گونه انلحاظ علو شخصيت فاصلة زيادي هست، سرنوشت آن

ميـرد و    فرهاد به زهر نيرنگ خسـرو مـي   .روند  دو بر اثر عملكرد همتاي خود از دنيا مي
  مت شيرين:مريم به زهر ه

 چنين گوينـد: شـيرين تلـخ زهـري
 راست خواهي، بگذر از زهر  وگر مي

  

 به خوردش داد ازان كو خورد بهري 
 بــه زهرآلــود همــت بــردش از دهــر

  

  )üĀĀ(همان 

گيرد  دست ابتدا مورد توجه عاشق قرار مي شكر نيز رقيب شيرين است. او مانند ايزوت سپيد
شوق اصلي، يعني عشق خسرو بـه شـيرين، طـرد    و سپس به علت غلبة كشش عاشق به مع
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اي در سرنوشت داستان نـدارد   كننده دست، نقش تعيين شود. شكر، برخالف ايزوت سپيد مي
  شود: اي، حضورش سبب اجتناب خسرو از مواجهه با شيرين مي و فقط در برهه

 كـردبه شكر عشق شيرين خوار مـي
 چو بگرفت از شكر خوردن دل شـاه 

  

ــ   ــيرينيي ب ــيشــكر ش ــار م ــرد ر ك  ك
ــر را   ــد دگ ــيرين ش ــاد ش ــوش آب  بن

  

  )),#(همان 
شيرويه نيز شخصيتي سياه است. او بـا كشـتن پـدرش موجـب مـرگ شـيرين هـم        

يعنـي   ،شود و از اين جهت نتيجة عمل او مشابه نتيجة عمل ايزوت سپيددست است  مي
 ،ثار مشابهمرگ معشوق. به طور كلي، شباهت عملكرد رقبا در اين دو اثر بيش از ديگر آ

  است. ، ويس و راميناز جمله منظومة 

ûĊü ماية ياريگر قهرمان بن  
ين، پري نـيس و   ها با يكديگر همسو هستند، مانند برانژي هاي داستان تعدادي از شخصيت

ين و شاپور در مـاجرا   شاپور كه نديمان خيرخواه و ياريگران سروران خود هستند. برانژي
يـن   شق ميان تريستان و ايزوت بـه واسـطة اشـتباه برانـژي    شخصيتي كليدي دارند، زيرا ع

يابـد؛ در    هـاي او ادامـه مـي    گيرد و، هرچند گرهي در زندگي آنان است، با ياري  شكل مي
  رود.  گيرد و پيش مي  نيز عشق و وصال با ياريگري شاپور شكل مي خسرو و شيرين

ادگان بـه زودي جـان   اگر كسي يـاري نكنـد دلـد   «خوانيم:   مي تريستان و ايزوتدر 
  ).ăý(بديه » ين كيست كه ياريشان كند؟ سپارند، و جز برانژي  مي

  كننده دارد: شاپور نيز همواره نقش وصل

 شفاعت كـرد روزي شـه بـه شـاپور
 بيار آن ماه را يك شـب دريـن بـرج   

  

 كه تا كي باشم از دلـدار خـود دور؟   
 كه پنهان دارمش چون لعـل در درج 

  

  )ûăĂ(نظامي 
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ازدواج بـه  «شاپور، مهين بانو كه در اصل ياريگر شيرين است، مانع اصـلي   برخالف
دهد و از اين جهت بـا ديگـر يـاريگران در      را پيش پاي خسرو و شيرين قرار مي »كابين

  دو داستان متفاوت است.
عملكرد كنيزان شيرين و خسرو نيـز از جهتـي مشـابه و از جهتـي متفـاوت اسـت.       

شـدن شـيرين در عشـق، سـعي      يرخواهي و ترس از گرفتـار خاز روي  ،كنيزكان شيرين
كنند تا او تصوير خسرو را نبيند اما كنيزان خسرو از سر حسادت بر خـالف دسـتور     مي

سازند. كنيزكـان شـيرين و خسـرو در رمـانس       خسرو، قصري دورافتاده براي شيرين مي
  نظير و مشابه ندارند. تريستان و ايزوت

نمـودي   تريسـتان و ايـزوت  در  ،ماننـد ديگـر يـاريگران    ،ماية دوست و معلم نيز بن
پررنگ دارد. گورونال عالوه بر رابطة استادي و ديناس ليداني و كاهردن عالوه بر رابطة 

مـاجراي   از كـه  از آن شاه نيـز پـيش   دوستي با تريستان از ياريگران او هستند. البته مارك
  شد.  شود، ياريگر تريستان محسوب مي آگاهخيانت 

ز آنجا كه فضاي رمانس، عالوه بر جنبة غنـايي، وجـه حماسـي نيـز دارد، حضـور      ا
خسـرو و  غنايي  دهندة قهرمان در آن الزم است اما در منظومة كامالً هاي ياري شخصيت
هاي خسرو و بدخواهان او، ساية امنيت بر داستان حـاكم اسـت و    ، با وجود رزمشيرين

هـاي   كند. خسرو خود عامل پيـدايش گـره   ميخطر يا تنگناي خاصي قهرمان را تهديد ن
اي بـا سرنوشـتي    امـا تريسـتان شـواليه    ددهنده نياز نـدار  داستان است و چندان به ياري

  پرخطر است و به ياريگر نياز دارد:
چوبين كنار دريا افتاده بود و همه از گند جراحتش گريزان بودند سه  ةدر آن روزگار كه در كلب

شـاه. اكنـون    و ديگري ديناس ليداني و سومي مـارك  د: يكي گورونالندند و ياريش كردنتن ما
  ).ăüآمد (بديه  شاه نمي گورونال و ديناس باز بر بالينش بودند اما مارك

هاي هوسـدان و   شخصيت هستند، مانند دو سگ با نام قهرمان شبه برخي از ياريگرانِ
دهنـدة تريسـتان    و يـاري  كنند. هوسدان وفادار، باهوش كرو كه به تريستان كمك مي پتي

كرو سـگي جـادويي    شود. پتي موي مي است و در ايام فراق، ماية شكيبايي ايزوت زرين
آورد و بـه    دسـت مـي   كرو را به سختي به زدايد. تريستان پتي  است كه غم را از خاطر مي
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ـ       كند اما ايزوت آن را از خود دور مي  ايزوت هديه مي ر كند تا در غـم فـراق بـا يـار براب
  كرو چنين است: باشد. وصف پتي

اين سگ جادويي بود [...] و يكي از پريان بـه يادگـار عشـق آن را بـه دوك داده بـود [...] در      
انگيز و صـاف و شـيرين    اي به زنجير زرين آويخته بود و از آن آوازي چنان دل لهوگردنش زنگ

و همه انـدوهش زايـل شـد    خاست كه از شنيدن آن دل تريستان به وجد آمد و آرام يافت  برمي
  ).ûăÿ(همان 

رسـد در    نظر مي اما به است هاي مهم سگ از شخصيتمعموالً هاي غربي،  در داستان
اثرگذار و همنشين بـا   يشخصيت همچونسگ كمتر  ،هاي ايراني، به داليل شرعي داستان

از  و هـاي مهـم حيـواني    مايـه  بـن يابد. در ادبيات فارسي، اسب يكي از   قهرمان نمود مي
. حضـور اسـب در   خسـرو و شـيرين  ياريگران قهرمان است، مانند شبديز و گلگون در 

  هاي غنايي تفسير شده است:  داستان
سر آمـدن دوران جـدايي و مـالل اسـت. [...]      همايه و پاية پيوند دلدادگان و شيفتگان و نشانة ب

د جسـته و كـام دل   هـا، بـدان مـد    ليلي و مجنون، خسرو و شـيرين، بيـژن و منيـژه و نظـاير آن    
-üûúاست (ماحوزي  اند و غالبا نام آن اسبان با نام سواران نامبردارشان مترادف آمده گرفته برمي
üûû  .(  

دانند زيرا   ، شبديز را نمودگار روح ميخسرو و شيرينداستان  عرفانيِ در نمادشناسيِ
ايت نظامي، ). فارغ از تعابير عرفاني، مطابق روüþăروح مركب عشق است (پورجوادي 

اي و نمادين با نسب خاص از ماديان و سنگي سـياه اسـت. گلگـون     شبديز اسبي افسانه
بـردن   نيز كه همزاد و جفت اوست، نقش و شخصيتي نمادين دارد. آنها عالوه بر پـيش 

  رابطة خود، مركب عشق و وصال عاشق و معشوق هستند:
 كرد شبديز ينه از گلگون گذر م     گشت پرويز نه از شيرين جدا مي

  )ûûĀ(نظامي 
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 هاماية شخصيتبن
  خسرو و شيرين تريستان و ايزوت مايه بن

  خسرو شاهمارك پادشاه
  خسرو تريستان عاشق
  شيرين مويايزوت زرين معشوق

  نياي خسرو (انوشيروان) - دهنده بشارت

فرهاد/ مريم/ شكر   شاه ايزوت سپيددست/ مارك  رقيب
  اصفهاني/ شيرويه

  - گورونال (معلم) استاد
  بزرگ اميد آندره/ گنلون/ گوندويين/ دنولن وزرا

شاپور/ كنيزان قصر خسرو/   برانژي ين/ پري نيس  كنيز/ نديم
  كنيزكان شيرين

ين/گورونال/ ديناس ليداني/ كاهردن/ برانژي  ياريگر قهرمان
 كروپري نيس/ هوسدان/ پتي

  بانو/ شاپور/ مهين
  شبديز/ گلگون

اشقسرپرست ع
  بانو مهين  روهالت يا معشوق

  

ü Ċ اي و جادويي هاي اساطيري، افسانه مايه بن  
هاي عاشـقانة سـنتي نمـود     اي و جادويي در داستان هاي اساطيري، افسانه مايه بن معموالً

هـاي ايـن گـروه     مايـه  بـن ترين  شوند. از مهم  دارند و منجر به افزايش بعد تخيلي اثر مي
  ست.مهردارو و اژدهاكشي ا

üĊû ماية مهردارو بن  
بـه دسـت     هـا  ها و ريشـه  از آميختن شراب با گياهان، گل تريستان و ايزوتمهردارو در 

ماننـد مهـردارو    كـه اسـت   گيا نام برده شـده  آيد. در اساطير ايراني، از مهرگيا يا مردم  مي
القلـوب خلـق    گياهي است كه با هر كـس كـه باشـد، محبـوب    «خاصيتي جادويي دارد. 

گياه مرتبط با  (تبريزي، ذيل مهرگيا). بعضي نيز معتقدند كه مفهوم مهرگياه يا مردم» دگرد
ها مفهوم محبت نـدارد   است و كلمة مهر در اين تركيب »مشي و مشيانه«افسانة عاشقانة 
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كسـاني كـه آن را   «اسـت:   چنـين آمـده   تريستان و ايـزوت ). در üÿā(واشقاني فراهاني 
شوند و جاودانه در زنـدگاني و مـرگ يكـديگر را      عاشق مي بنوشند از دل و جان به هم

  ).āú(بديه » دارند  دوست مي
شـود و    گره اصلي اين رمانس بر اثر خاصيت جـادويي و جبـري مهـردارو ايجـاد مـي     

گشايي داستان نيز در سـاية   شوند. گره تريستان و ايزوت ناگزير و ابدي عاشق يكديگر مي
وق دادن عشاق به مرگ و تحمل نكردن فراق به داسـتان  خاصيت مهردارو است زيرا با س

  كند. دهد. مهردارو گناه خيانت به حرم پادشاه و عشق ممنوعه را نيز توجيه مي  خاتمه مي
به او صـفت جـادو و    ،، به دليل شخصيت خاص و قوي شيرينخسرو و شيريندر 
مانند مهـردارو نيسـت.   اي و جادويي  شود اما اثري از عوامل افسانه  ساز داده مي جادويي

اي اسـت   كه اين موضوع عجيب و افسانه كند و با آن از شير تغذيه مي البته شيرين صرفاً
براي ورود فرهـاد بـه داسـتان اسـتفاده      گويي صرفاً و تأثيري بر سرنوشت داستان ندارد

است. خالي بودن اين منظومه از عناصر جادويي باعـث شـده كـه جريـان داسـتان       شده
  ها باشد. يار، انتخاب و عملكرد شخصيتحاصل اخت

üĊü ماية اژدهاكشي بن  
اي است و عاشق معموالً براي وصال بايد مرحلة اژدهاكشـي را طـي    اژدها عنصري افسانه

كند. گاهي اژدها در سرزمين معشوق است و پادشاه، با وعدة پاداش، پهلوانـان را ترغيـب   
ان ازدواج او بـا دختـر پادشـاه، يعنـي     كند و در صورت موفقيـت پهلـو    به كشتن اژدها مي
پادشاه ايرلند منـادي  «چنين است:  تريستان و ايزوتشود. نمونة آن در   معشوق، ممكن مي

  ).ÿÿ» (دهد كه اين اژدها را بكشد  موي را به كسي مي كرده است كه دخترش ايزوت زرين
و . خسـر شـود  شروط ديگري براي رسيدن به معشوق مطرح مي خسرو و شيريندر 

 نيـز بـا   و ،گذارد و با اكـراه  وآمد را براي فرهاد مي كردن راه رفت شرط كندن كوه و باز
امـر از شـيرين   اين دهد كه در صورت تحقق   اطمينان از برآورده نشدن شرط، وعده مي

  كشد:  دست مي
  ميان كوه راهي كند بايد         چنانك آمد شد ما را بشايد

  )üýĀ(نظامي 
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آميـز اسـت و    د ماجراي ساختن جوي شير بـراي شـيرين، اغـراق   مانن ،اين شرط نيز
غلو  تريستان و ايزوت). از طرفي در ăÿمحال است (شميسا  ممكن و عادتاً اغراق عقالً

هـاي   مايـه  بـن محـال اسـت، ماننـد اژدهاكشـي.      و عادتـاً  وجود دارد به طوري كه عقالً
نمود بيشـتري دارد زيـرا    ،ينخسرو و شيربه نسبت  ،اي و جادويي در اين داستان افسانه
، تريسـتان و ايـزوت  با وجود شباهت ژانري، تفاوت زيرژانـري دارنـد. رمـانس     ،دو اثر

هاي غلوآميز رزمي و حماسي است  مايه بنهاي بزمي و غنايي، آكنده از  مايه بنعالوه بر 
هـاي   مبتني بر اغراق خسرو و شيرينشود اما   و افسانه در بستر حماسي بيشتر شكوفا مي

  هاي بزمي و غنايي تكيه دارد. مايه بنغيررزمي است و بيشتر بر 
  

  اي و جادوييهاي اساطيري، افسانهمايهبن
  خسرو و شيرين  تريستان و ايزوت مايهبن

  - * اژدهاكشي
  * * انگيز (سگ/اسب)حيوانات جادويي و شگفت
  - * مهردارو

  - * خودرويي گياه عشقه
  * - گنج

  - * يبوستان جادوي

ý .هاي عناصر طبيعي و نمادين مايه بن  
مايگي دارند، مانند زهر كه مانع وصال عاشق و معشـوق   برخي از عناصر طبيعي وجه بن

شـود. برخـي    نيز مكـرر ديـده مـي    تريستان و ايزوتو عامل نابودي قهرمان است و در 
ماية  هستند، مانند بنفارغ از داشتن وجه طبيعي يا غيرطبيعي، نمادين  ،ها مايه بنديگر از 

  انگشتري و درخت.

ýĊû ماية انگشتري  بن  
گيـرد يـا بـه      ها ابزار شناسايي قرار مـي  در قصه انگشتري شيء متبركي است كه معموالً

ه ايزوت بـه  چمانند آن دنبال آن پيغامي منتقل خواهد شد، شود و به  عشاق نشان داده مي
  گويد:   تريستان مي
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اي دارم، آن را به يادگار عشق از من بستان و هميشـه در انگشـت    روزهاي يار، من انگشتري في
است من هر چـه بكنـد يـا بگويـد      خود نگه دار، هر گاه پيكي دعوي كند كه از سوي تو آمده

  ).ûĀýسخنش را باور نخواهم كرد مگر آن كه اين انگشتري را به من نشان بدهد (بديه 

  دهد: زار شناسايي به شيرين ميشاپور نيز انگشتري خسرو را به عنوان اب
 كنيزان را نگين شاه بنماي   ي آ  آگين فرود بدان مشگوي مشك

  )"+(نظامي 
 عالمـت يـك وصـلت، يـك عهـد، يـك      «حلقة انگشتري مفهوم نمادين نيـز دارد و  

). ميان تريستان و ý ،ûăج  (شواليه و گربران،» است پيوسته هم اشتراك، يك سرنوشت به
حتـي   ن بـه هـم پيوسـته اسـت.    شود و سرنوشت آنـا   ي رد و بدل ميايزوت نيز انگشتر

كنـد. انگشـتري     شاه هم به نشان تعهد و وصلت انگشتري به انگشت ايـزوت مـي   مارك
  گيرد، نشان از عهد و سرنوشت مشترك دارد.  كه در اختيار شيرين قرار مي ،خسرو نيز

ýĊü  ماية درخت بن  
ادي دارد زيـرا انـواع آن مفـاهيم و كاركردهـاي     ماية درخت در آثار ادبي بسـامد زيـ   بن

(همـان  » به دليل تغيير دائمي خود، نمـاد زنـدگي اسـت   «نمادين متنوعي دارند. درخت 
ûĂā شـود.   ديـده مـي   »كاج بلند«در فصلي با عنوان  مايه بن، اين تريستان و ايزوت). در

تظـار، بازگشـت   درخت كاج بيشتر در خاور دور جنبة نمادين دارد و عالمت سعادت، ان
، تريسـتان و ايـزوت  ). در þ ،ÿúü-ÿúþج همـان، به زندگي دوباره و جاودانگي اسـت ( 

و  شـود  شاه از آخرين قرار مالقات تريستان و ايزوت زير درخـت كـاج آگـاه مـي     مارك
نجـات عشـاق از    مايـة قصد دارد تريستان را بكشد اما گويي درخت كاج و مخروط آن 

بينـد   همين كـه تريسـتان او [ايـزوت] را مـي    « شود: مي به زندگي نمرگ و بازگشت آنا
مهربان كاج ايشان را در پناه  ةشتابد. آنگاه شب و ساي گشايد و به سوي او مي آغوش مي

  ).ăþ(بديه » گيرند مي
شـنود، تيشـة خـود را كـه      ، زماني كه فرهاد خبر مرگ شيرين را ميخسرو و شيريندر 

انـدازد و دسـتة آن در خـاك نمنـاكي فـرو       كوه مياي از چوب نار دارد بر بلنداي  دسته
  رود: مي
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 از آن دســـته برآمـــد شوشـــة نـــار
ــابي   ــار ي ــر ن ــون گ ــه كن  ازان شوش

  

ــار آورد بســيار   ــي گشــت و ب  درخت
 دواي درد هـــــر بيمـــــار يـــــابي

  

  )üĀü(نظامي 

). û ،üÿú ج واليه و گربـران، شاولين تفسير نمادين براي انار جنبة باروري آن است (
ي عشـق فرهـاد   گنيز بيانگر وجه باروري و زايايي براي انار و نماد جاودانسخن نظامي 

  به لحاظ تاريخي و مفهومي است.
  

 هاي عناصر طبيعي و نمادينمايهبن
  خسرو و شيرين تريستان و ايزوت مايهبن

  * - سنگ
  * - شير (خوراكي)

  - * تار مو
  * * انگشتري
  - * زهر
  * - آب

  * * درخت
  * * شراب

þĊ ماية مفاهيم، موضوعات و حوادث بن  
هـاي عاشـقانة ملـل مربـوط بـه مفـاهيم،        هـاي مشـترك در داسـتان    مايه بنترين  گسترده

بـه دليـل وجـود فضـاي      ،هاي مورد بررسي نيـز  موضوعات و حوادث است. در داستان
  ها مشترك هستند. مايه بنهاي مثلثي، بسياري از اين  درباري و عشق

þĊû ماية سفر بن  
هاي اصلي قهرمـان محسـوب    رود و يكي از كنش ماية قوي فراتر مي سفر از حد يك بن

يعنـي جسـتجوگر يـا     ،هاي قهرمان هاي پريان يكي از گونه در قصه مايه بنشود. اين  مي
هاي عاشقانه ممكن است قهرمان  ). در داستانûúü-ûúĀسازد (رك: پراپ  را مي ،قرباني

ش جستجوگر و قرباني را داشته باشد و سـفر او نيـز بـر    در مقاطعي از داستان هر دو نق
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هاي پريان نباشد؛ يعني قهرمان در مسير زندگي  هاي قصه كدام از خويشكاري مبناي هيچ
يا براي رسيدن به معشوق يا در جريان يك رابطة عاشـقانه، داوطلبانـه يـا نـاگزير      ،خود

  سفرهايي در پيش داشته باشد.
مـوي نيـز هـر دو     پذيرد. ايزوت زرين ر و قرباني را ميتريستان بارها نقش جستجوگ

كند. خسرو در مقاطعي قرباني اسـت و در مقـاطعي    نقش جستجوگر و قرباني را ايفا مي
گريزد، قرباني است و زماني كـه بـراي    زماني كه از بدخواهان دربار مي مثالً ؛جستجوگر

ين هرگـز مسـافري   كند، جستجوگر است. امـا شـير   بازگرفتن سلطنت خود عزيمت مي
  قرباني نيست و همواره نقش جستجوگر را دارد. 

þĊü آلود  ماية عشق ممنوعه/ گناه بن  
هاي  الگويي دارد، زيرا مضمون عشق و ارتباط عاشقانه از دغدغه ماية عشق وجه كهن بن

مايـه از نـوع مـادر و زاينـده اسـت و       است. اين بن ها در طول تاريخ بوده مشترك انسان
  وفايي، خيانت، عشق ممنوعه و... در ملل مختلف دارد. گوناگوني مانند بيفرزندان 

هـاي متفـاوت در دو داسـتان مـورد بررسـي تفـاوت        مايـه  بـن گيري  از عوامل شكل
شرح عشق و عاشـقي زن و   داستان عاشقانة غرب غالباً«كشمكش و موانع وصال است. 

و بنابراين عشقشـان الجـرم بـه     اند مردي است كه يك تن از آنان يا هر دو ازدواج كرده
نيـز عشـق ممنوعـه سـبب      تريستان و ايـزوت  در ).ûýĂý :üÿĀ(ستاري، » انجامد زنا مي

گنـاهي،   مانند آزمايش بـي  ي مرتبط،ها مايه بناي از  گيري شبكه پيچيدگي داستان و شكل
ة شود اما در رابطـة عاشـقان   شدن عشاق، احساس گناه و... مي ديدارهاي پنهاني و تهديد

اي وجود ندارد. در اين منظومه، كشمكش بر اساس تفاوت  خسرو و شيرين گره پيچيده
). شـيرين خواهـان   Ăفرهنگي و عقيدتي عاشق و معشـوق اسـت (برامكـي و سـجودي     

خواهد. اين امـر    ازدواج رسمي است و خسرو كام گرفتن از شيرين را بدون ازدواج مي
  كند. هاي داستان را گسترده نمي مايه بننگ و افكند اما شبكة پير وصال را به تعويق مي

þĊý ماية خيانت بن  
هاي خيانت به معشوق و خيانت در حرم پادشاه در هر دو اثر به صورت متفاوت  مايه بن

كند و بناي  موي به او خيانت مي شود. تريستان با نااميدي از عشق ايزوت زرين ديده مي
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نهد. در مقابل، خسرو، بر اثر شكست در كام  ازدواجي ناتمام با ايزوت سپيددست را مي
كنـد و در عشـق بـه     با شكر اصـفهاني ازدواج مـي   ،گرفتن از شيرين و ميل به هوسراني

  است. يابيكند. تفاوت دو عاشق در نااميدي از عشق و كام شيرين خيانت مي
ـ  بهماية خيانت در حرم پادشاه، تريستان و ايزوت،  در بن ه رغم خواستة باطني خود، ب

كنند. اين امر برخالف قواعد معمول در رمـانس شهسـواري اسـت      شاه خيانت مي مارك
نعمت خود باشد (ميرصادقي  زيرا در اين گونة ادبي، شواليه بايد صادقانه در خدمت ولي

ûĀúتنهـا احساسـات    و نـه  شـود  آمد با خاصيت جبري مهردارو توجيه مـي  ). اين خالف
  شود.  هاي مخاطب مي از خواسته نكه شايد وصال آناكند بل منفي در مخاطب توليد نمي

، خيانت در حرم پادشاه از گونة ديگري است. شـيرويه دلباختـة   خسرو و شيريندر 
رساند. شيرين خودكشي بر بالين خسـرو را بـه     شود و پدر خود را به قتل مي  شيرين مي

اثـر بـه زيرژانـر    مايـة خيانـت در هـر دو     دهد. وجود بـن   همراهي با شيرويه ترجيح مي
در آثار مورد  مايه بنهاي اين  شود. تفاوت مي الگوهاي جهاني مربوط عاشقانة آنها و كهن

هـاي فرهنگـي و    دهي پيرنگ و تفـاوت  بررسي نيز به سليقة پديدآورندگان آثار در شكل
  هاست.   گيري هر يك از داستان عقيدتي در جوامع شكل

þĊþ ماية مرگ بن  
 تريسـتان و ايـزوت  ماية مـرگ عشـاق وجـود دارد. در     ررسي، بنهاي مورد ب در داستان

 ،يعني عشق محتوم مقدر ،عشاق با مردن از درد عشق، در حقيقت از سرنوشت خويش«
). امـا در  ûýāă :ýüý-ýüþ(سـتاري،  » گيرنـد  كه طلسمش همان مهردارو است، انتقام مي

بـدون يكـديگر را    دهد آنان طاقـت زيسـتن   خاصيت جادويي مهردارو اجازه نمي ،واقع
كنـد. وقتـي    داشته باشند و ناگزيرند مرگ را انتخاب كنند. مهردارو عشق را جاودانه مي

،  شـود  موي نااميـد مـي   دست از آمدن ايزوت زرين تريستان با شنيدن دروغ ايزوت سپيد
  توانم جان را در تن نگه دارم. ديگر نمي« چنين واكنشي دارد:

  .)üāā(بديه » و در چهارمين بار جان داد» ت!اي يار، ايزو«پس سه بار گفت: 
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كنار يار خـود  « ماية مرگ در آغوش يار است: موي نيز نشانگر بن مرگ ايزوت زرين
آرميد و بر دهان و چهره اش بوسه زد و تنگ در برش كشيد و لب بر لب و تن بر تـن  

  ).üāĂ(بديه » او نهاد و بدين حال جان داد. در آغوش يار و از غم مرگ او مرد
شـود و از    ، غير از مرگ فرهاد كه مانند تريستان قرباني فريب ميخسرو و شيريندر 

ميرد، مرگ عشاق از گونة پدركشي و خودكشي اسـت. شـيرويه پـدر و      غم فراق يار مي
هـا رواج   هاي درباري بيش از ديگر داستان در داستان مايه بنكشد. اين   رقيب خود را مي
ورزد  طمع مي ،هاي پدر، از جمله ملكه و تخت سلطنت ر به داراييپس دارد، زيرا معموالً

  و انگيزة از ميان برداشتن پادشاه را دارد.
هاي عاشقانه با پايان تلخ رواج دارد زيرا عشـاق   در داستان ماية خودكشي معموالً بن

دهند. خودكشـي شـيرين نمونـة بـارز ايـن        مرگ را به زندگي بدون يكديگر ترجيح مي
  موي، نمود مرگ در آغوش يار است؛: مشابه سرنوشت ايزوت زرين ،است و هماي بن

 بدان آيين كه ديد آن زخـم را ريـش
 پس آورد آنگهي شـه را در آغـوش  

  

 اي زد بـر تـن خـويش   همانجا دشنه 
 لبش بر لب نهـاد و دوش بـر دوش  

  

  )þüý(نظامي 

  هاي مفاهيم، موضوعات و حوادثمايهبن

  تايزوو تريستان  مايه بن
  شيرينو خسرو

  ايزوتو تريستان   مايه بن
  شيرينو خسرو 

  * *  شهوت و كامجويي * * فرزندي پادشاه بي
  * *  نااميدي * - شدن با شنيدن وصف عاشق
  * *  انتظار كشيدن * - شدن با ديدن تصوير عاشق
  *  -  طعنه زدن * - شدن با شنيدن صدا عاشق

  * *  ق و معشوققراري عاشبي - * گناهيآزمايش اثبات بي
وفايي عاشق/ پايبندي به بي  *  -  هاي عشاق بزم

  *  *  معشوق
  - *  شناسبيني ستارهپيش * * ترك وطن/ فرار
  * *  پيغام فرستادن * - ترك حكومت

  * *  حاسدان - * اتفاق
  - *  آمدن نزد عاشق به شب - * تغيير چهره/ لباس مبدل

  * *  ن خودبازگشت شاهزاده به سرزمي * * تعبير خواب
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  * *  شرط گذاشتن براي عاشق * - خودكشي عشاق
  * *  بدنامي * * مرگ معشوق بر بالين عاشق

بيماري و شفاي عاشق/
  -  *  اعتنايي به عاشق بي  -  * داروي شفابخش

  *  -  اعتنايي به معشوقبي * * دسيسه/ دسيسة قتل
  * *  حكم قتل/ حكم ناعادالنه - * ديدارهاي پنهاني عشاق

  * *  نيرنگ/ دروغ - * وجاد
  - *  تدبير/ زيركي * * رقابت عشقي
  * *  خدمتكار * * كردنسفر/ ناشناس سفر

سختي در راه رسيدن عاشق به
  *  *  سؤال و جواب/ مناظره  -  * معشوق
  - *  توفان * * شكار

  * *  سوءقصد به جان كسي * * عتاب معشوق با عاشق
  * *  كردنتشفاع * - عشق فرزندخوانده به نامادري

  * *  غيرت پادشاه * * ايهاي حاشيه عشق
  * *  آلود عشق ممنوعه/ گناه * * نسب شاهانة عشاق

  * * فراق * * واسطه
خيانت به معشوق/ خيانت در

  *  *  عهد و پيمان  *  * حرم پادشاه
  * *  ادب فرزندي - * اتهام

  - *  از خودگذشتگي - * اجتناب داماد از نوعروس
  - *  اژدهاكشي * * از داماداجتناب عروس
  - *  استاد/ معلم * * احتضار
  - * توبه - * اختفا

  - *  اضطراب - * اخراج (تبعيد)
  * *  باكرگي * * نهي عاشق و معشوق

  * *  افسردگي * * مرزيازدواج برون
  - *  افشاي راز/ افشاي عشق * * جنگ با دشمن

  - *  اهاقرار به گن * * شدن در سرزمين معشوق مهمان
  * *  عروس مهاجر * * پشيماني

رنجش عاشق و معشوق از
        *  * يكديگر

ÿ. ها ماية مكان بن  
هـاي   شـوند. بـا وجـود پيرنـگ     هاي هر داستاني به اقتضاي پيرنگ آن انتخاب مـي  مكان

. در شـوند  ها ديده مـي  وبيش به صورت مشترك در داستان ها كم متنوع، تعدادي از مكان
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تـر از   امـا مهـم   هاي مكاني وجـود دارد  مايه بننيز اشتراكاتي در حوزة  آثار مورد بررسي
هاي مكاني است. اينـك بـه بررسـي برخـي از آنهـا       مايه بنوجه اشتراك، وجوه نمادين 

  پردازيم. مي

ÿĊû ماية جنگل و كوه بن  
آيـد، جنگـل مكـان      ، به واسطة تعقيب و گريزهايي كـه پـيش مـي   تريستان و ايزوتدر 

 »جنگـل مـوروا  «ي اختفاي عاشق و معشوق فراري است و فصلي از رمانس مناسبي برا
در مناطق گوناگون، مكاني براي عزلت و نوعي حرم و معبـد   ،نام دارد. از طرفي، جنگل

اي          ). تريستان و ايزوت نيز در جنگل به صـومعه ü ،þÿþبوده است (شواليه و گربران، ج 
كنـد. هرچنـد تريسـتان و     را از گناه خيانت منـع مـي  كنند و پير صومعه آنها  برخورد مي

از گناه خيانـت   ،پذيرند، پس از مدتي در همان جنگل، به ياري او ايزوت پند پير را نمي
  گيرند.  از يكديگر فاصله مي براي مدتيكنند و  توبه مي
شود. مانعي كه خسرو بر سـر راه    ماية مكاني كوه ديده مي نيز بن خسرو و شيريندر 

كنـد امـا     گذارد شرط كندن كوه است. فرهاد به خوبي از اين مـانع عبـور مـي    اد ميفره
كه خود مانعي بزرگ مانند كوه است، نه بـا هنـر و توانمنـدي،     ،كن را خسرو فرهاد كوه

دارد. نظـامي فرهـاد را در شـنيدن خبـر مـرگ شـيرين بـه         بلكه با مكر، از سر راه برمي
  كند:   تر مي ية كوه را عميقما كند و بن  صورت نمادين وصف مي

  دز طاق كوه چون كوهي در افتا     چو افتاد اين سخن در گوش فرهاد

  )üÿĀ(نظامي 

ÿĊü ماية آسمان بن  
 خسرو و شـيرين يابد و در  ماية دريا پيوند مي ماية آسمان با بن ، بنتريستان و ايزوتدر 

اي كه بر دريا روان  در كشتيماية چشمه. تريستان و ايزوت در زير آفتاب سوزان و  با بن
نوشند. حكم و قضاي الهي زير سقف آسمان و بر فراز دريا بر آنها   است، مهردارو را مي

خسرو نيـز اولـين بـار شـيرين را در چشـمه       .گردد عشق ابدي آغاز مي شود و مينازل 
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تريسـتان و ايـزوت نيـز در نزديكـي      از ديدارهايالزم به ذكر است كه برخي  بيند و مي
  چشمه است. 

ها  ها و چاه نزديك چشمه«هاي عاشقانه پربسامد است زيرا  ماية چشمه در داستان بن
(ذوالفقـاري و  » شـود  است. نزديك آب عشق متولد مـي  شده هاي مهم انجام مي مالقات

مايـة آسـمان    گونه بـه بـن   و اين ). مكان چشمه زير سقف آسمان استÿÿقنبريان شياده 
دن ون مانع فرود آيد. نقطة اوج عاشق شتواند بد  ه حكم قضا ميجايي ك ،شود  مرتبط مي
يعني در زيـر   ،در فضايي باز است ،هاي عاشقانه مانند برخي ديگر از داستان ،خسرو نيز

  ).üÿûآسمان (رك: پورجوادي 
  

 هاماية مكانبن
  خسرو و شيرين تريستان و ايزوت مايهبن

  * - چشمه
  * - كوه
  - * جنگل
  - * دريا

  * * دربار/ قصر
  * * آسمان

  * * عبادتگاه (دير/ آتشخانه)

  گيري نتيجه
دهـد كـه    نشان مـي  خسرو و شيرينو منظومة  تريستان و ايزوتمطالعة تطبيقي رمانس 

هـاي مشـتركي را بـه     مايـه  بـن  »ادبيات جهان«ژانر مشابه و عضويت در خانوادة  داشتن
وارد آثار ادبـي مطـرح نيسـت، بلكـه روح و     گذارد. در اينحا بحث تقليد يا ت نمايش مي

هـا و مضـامين    مايـه  بـن هاي مشترك جهاني در آثار ادبي است كه منجر به خلق  دغدغه
هـاي دو اثـر مـورد     شود. در اين پژوهش، عالوه بر شـباهت  ها مي مشابه در ادبيات ملت

  ها نيز عيان شد. هاي آن بررسي، تفاوت
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هـا؛ عناصـر    ي هر دو اثر در پـنج گـروه شخصـيت   ها مايه بنطور كلي دريافتيم كه  به
اي و جادويي؛ عناصر طبيعي و نمادين؛ مفاهيم، موضوعات و حوادث؛  اساطيري، افسانه

از  نمونـه  ûüقـرار گرفـت و    مايـه  بن ûûĀبندي،  ها قابل بررسي است. در اين طبقه مكان
دو گـروه   هـاي مشـترك بيشـتر در    مايـه  بـن  شـد. بررسـي و تحليـل   در اين مقالـه  آنها 

نوع شخصيت اصلي و  ûúشود. از  ها و مفاهيم، موضوعات و حوادث ديده مي شخصيت
شـده در   مايـة شـناخته   بـن  āāنوع در هر دو اثر مشترك اسـت و از   Ăفرعي درجة يك، 

ماية مشـترك وجـود    بن þÿ در آثار مورد بررسي گروه مفاهيم، موضوعات و حوادث نيز
خسـرو و  و  تريستان و ايـزوت االي ساختار و محتواي دارد. اين امر حاكي از شباهت ب

اي و جـادويي كمتـرين وجـوه اشـتراك      است. در گروه عناصر اساطيري، افسانه شيرين
غلبـه دارد و    گرايي بر جادو و افسانه واقع خسرو و شيرينزيرا در منظومة  شود ديده مي

ها نيز  مادين و مكانهاي عناصر طبيعي و ن برعكس است. در گروه تريستان و ايزوتدر 
شود و اين امر برخاسته از سير و گردش نمادها و  هاي مشترك ديده مي مايه بنبيش  و كم

  الگوها در خانوادة ادبيات جهان است.  كهن
هاي كلي دو اثر محصول شباهت يا تفاوت ژانر يـا نـوع ادبـي آنهـا      ها و تفاوت شباهت

از نوع غنايي ــ حماسي يا بزمي ــ رزمي  تتان و ايزوـتريساست، به اين معني كه رمانس 
غنايي است. شباهت كلي آنهـا نيـز حاصـل زيرژانـر      كامالً خسرو و شيريناست و منظومة 

كمتـر ديـده    ويـس و رامـين  عاشقانة درباري است و اين ميزان قرابت در آثار ديگـر ماننـد   
جهاني مربوط است،  هاي مايه ها نيز به روح مشترك بن شباهت در جزئيات داستان شود. مي

هاي جزئي نيز  شود. تفاوت ماية رقيب و ياريگر قهرمان ديده مي هايي كه در بن مانند شباهت
هاي فرهنگي اسـت، ماننـد    ها و برخي تفاوت سليقة پديدآورندگان داستان  ناشي از اختالف

ات و ماية خيانت در حرم پادشاه و پيامـدهاي آن، كـه در هـر دو اثـر مطـابق بـا اعتقـاد        بن
  رود. هاي جامعه پيش مي سنت

  منابع
جمـة سـعيد   تر .فرهنـگ توصـيفي اصـطالحات ادبـي    آبرامز، ماير هوارد؛ گالت هرفم، جفري. 

 .ûýăþتهران: رهنما،  سبزيان.
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نقـد زبـان و ادبيـات     .»تأثيرپـذيري اروپـا از انديشـة نظـامي    «آذر، اميراسماعيل؛ نجفي، مهنـاز.  
 .ûÿ )ûýăþ(: ûý-þý/11 .خارجي

 .ûýþĀتهران: كتابخانة ايرانمهر،  .هاي ادبي مجموعه مقاله :بين جام جهانالمي ندوشن، محمدعلي. اس

 .ûýăú(: üý-þû( 2/1 ادبيات تطبيقي. .»ادبيات جهان: از انديشه تا نظريه«رضا.  انوشيرواني، علي

 .ûýĂĀتهران: نيلوفر،  .. ترجمة پرويز ناتل خانلريتريستان و ايزوتبديه، ژورف. 

در سـرزمين  » خـود «عروس مهاجر، تثبيت هويـت فرهنگـي   «رامكي، اعظم؛ سجودي، فرزان. ب
نامـة ادب   كهـن  .»نظـامي  خسـرو و شـيرين  ميزبان از طريق فرايند ديگرسازي در منظومـة  

 .ÿ/ý )ûýăý(: û-üþ. پارسي

 .ûýăÿتهران: مركز،  .. ترجمة سودابه دقيقيرمانسبير، گيليان. 

ادبيـات و علـوم    ةدانشـكد  .»ان خسرو شيرين نظامي و ادبيات تركداست«بيگدلي، غالمحسين. 
 .Ăă )ûýþĂ(: üÿ-þú ش .انساني دانشگاه تبريز

): û /ÿ )ûýĂĂ. فصلنامة نقد ادبـي ». ها، كاركردها و... مايه: تعاريف، گونه بن«پارسانسب، محمد. 
ā-þú. 

 .ûýăĀاي. تهران: توس،   . ترجمة فريدون بدرههاي پريان شناسي قصه ريختپراپ، والديمير. 

رضـا انوشـيرواني،    . ترجمـة علـي  درآمدي بر مطالعـات ادبـي تطبيقـي   پراور، زيگبرت سالمن. 
 .ûýăýمصطفي حسيني. تهران: سمت، 

 . Āþ )ûýāý :(üþĀ-üÿÿ. ش نشر دانش». شيرين در چشمه«پورجوادي، نصراهللا. 

 .ûýþüسينا،  بفروشي ابنتهران: كتا .. ج چهارم. برهان قاطعمحمدحسين بن خلف تبريزي،

». تريسـتان  و ايـزوت  بـا  مجنـون  و ليلـي  داستان تطبيقي مقايسة«خاتمي، احمد؛ طالشي، يداله. 
 1/1كرمانشـاه.   رازي دانشـگاه  انسـاني  علـوم  و ادبيـات  دانشـكدة  داستاني ادبيات فصلنامة

)ûýăû:( û-ûÿ. 

 üûĂ ش .فرهنگـي  كيهـان  ».تريسـتان و ايـزوت   و رامـين  و ويس مقايسة« ثاني، كاظم. دامغاني
)ûýĂý:( Āþ-ĀĂ. 

 .ûýăþ. تهران: چشمه، يكصد منظومة عاشقانة فارسيذوالفقاري، حسن. 

اي در فراينـد معنـايي    شناسـي اليـه   خـوانش نشـانه  «ذوالفقاري، محسن؛ قنبريان شياده، سكينه. 
 .þă-Āü: )1397(. شناسي ادب فارسي متن». نظامي خسرو و شيرينمنظومة 

 در تخصصـي  علمـي  فصـلنامة  ».ها نامه غم تطبيقي شناسي شكل«سيدفريد و ديگران.  راستگوفر،
 .ûýăû:( Āû-āĀ( ü/þ .)عرفاني غنايي، ادبيات( دري
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 .ûýāă. تهران: فردا، پيوند عشق ميان شرق و غربستاري، جالل. 

 .ûýĂý. تهران: مركز، ساية ايزوت و شكرخند شيرينستاري، جالل. 

  .þ )ûýāā :(ýü-þā. ش بخارا». ة الگوي ايراني تريستان و ايزوتاسطور«ستاري، جالل. 
 ».رامـين  و ويـس  و ايـزوت  و تريسـتان  داسـتان  دو در زنان نقش«شادآرام، عليرضا و ديگران. 

 .ûûă-ûýĀ ):1389( 2/1 .تطبيقي ادبيات

 فصـلنامة  .»ويـس و رامـين  و  تريسـتان و ايـزوت  مقايسـة  «شادآرام، عليرضا؛ دروديان، فرهاد. 
 .ýú )ûýĂă :(āû-Ăăو  ā/üă. هاي ادبي پژوهش

 .ûýĂĀ. تهران: ميترا، نگاهي تازه به بديعشميسا، سيروس. 

 جيحـون،  تهـران:  .û-þ. ترجمـة سـودابه فضـايلي. ج    فرهنگ نمادها. شواليه، ژان؛ گربران، آلن
ûýĂü- ûýĂÿ. 

 اشتراسـبورگ  فون فريدگوت اثر ايزولد و تريستان منظوم اثر دو تطبيق«گودرزپور عراق، افسون. 
 ûþ ش .)ادبـي  پـژوهش ( ادبـي  نقد مطالعات ».گرگاني اسعد فخرالدين از رامين و ويس و
)ûýĂĂ:( Ăă-ûúþ.  

مجلـة دانشـكدة ادبيـات و علـوم     ». اسب در ادبيات فارسي و فرهنگ ايراني«ماحوزي، مهدي. 
 .ûþā )ûýāā :(üúă-üýÿو  ûþĀ. ش انساني دانشگاه تهران

هاي عاشقانه در ايران (سمك  الگويي قصه تحليل و مقايسة كهن«ه و ديگران. صابرمحمدكاشي، 
 .ûýăþ(: ûĂý-üúā( 3/2 .هاي ادبيات تطبيقي پژوهش).» تريستان و ايزولتو فرانسه ( )عيار

 .ûýăý. ترجمة مهران مهاجر. تهران: آگه، هاي ادبي معاصر نظريه ةنام دانشايرنا ريما. مكاريك، 

». تريسـتان و ايـزوت   و رامـين  و ويـس  داسـتان  دو تطبيـق «. فر، نعيمه ستهشاي ممتحن، مهدي؛
 .þ/ ûþ )ûýĂă:( ûþā-ûÿĂ. تطبيقي ادبيات مطالعات

 .ûýĂĂ. تهران: كتاب مهناز، نويسي نامة هنر داستان واژهميرصادقي، جمال؛ ميرصادقي، ميمنت. 

سـتگردي، بـه   . حواشي و تصـحيح حسـن وحيـد د   خسرو و شيريننظامي، الياس بن يوسف. 
 .ûýĂĀكوشش سعيد حميديان. تهران: قطره، 

مطالعات ايراني. دانشكدة ادبيات ». سرآغاز گياهان در اساطير ايراني«واشقاني فراهاني، ابراهيم. 
 .ă /ûā) .ûýĂă :(üýā-üĀü. و علوم انساني دانشگاه شهيد باهنر كرمان

 



 

 

  
  1اقتباس چيست؟

  جولي سندرز
  2ئت علمي گروه زبان و ادبيات انگليسي دانشگاه اراك)(عضو هيترجمة محمد غفاري 

  

  مقدمة مترجم
نوشـتة جـولي سـندرز     ،)üúúĀ( اقتباس و تصرفمتن زير برگردان فصل نخست كتاب 

)، استاد ادبيات انگليسي و ادبيات نمايشي دانشگاه نيوكاسل انگلسـتان، اسـت.   ûăĀĂ(ز. 
هاي هنـري و ادبـيِ    هم در پژوهشسندرز در اين كتاب شرح جامعي از اين دو مفهوم م

هاي متنـوعي   كردن زمينة نظري بحث خود، مثال دهد و، براي روشن دست مي تطبيقي به
توانـد   كند، كه واكاوي دقيق هركـدام مـي   ها و ژانرهاي گوناگون هنري ذكر مي از رسانه

و  3»اقتبـاس «هـاي تطبيقـي تـازه و مسـتقل باشـد. سـندرز دو فراينـد         موضوع پژوهش
بـردن از   را از لوازم اصلي خلق آثار هنري و، همچنين، درك اين آثار و لـذت  &»فتصر«

كه آثـار   زعم او، بررسي اقتباس و تصرف يعني بررسي اين داند؛ به بيان ديگر، به ها مي آن
بـودن آثـار     آيند و نيز بررسي علت هنري هنري چگونه با / از آثار هنري ديگر پديد مي

، در مفهـوم  *و ادوارد سـعيد  )انديشـمنداني چـون ژاك دريـدا    هنري. وي، به پيروي از
كند و فرايندهاي اقتباس و تصرف را نـوعي   در آفرينش متون هنري ترديد مي +»بداعت«
 9»آميختگـي  مـتن «انگارد كه بايـد در چـارچوب نظريـة     مي 8»)بازنگاري«(يا » بازآفريني«

اند كه آثـار   هايي ها، و سنت رمزگانها،  تبيين شود. به اين ترتيب، آثار هنري حاصل نظام
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  اي است از:  . اين مقاله ترجمه1

Sanders, Julie. “What Is Adaptation?” Adaptation and Appropriation. London and New York: Roultledge, 
2006. pp. 17-25. 
2. Email: m-ghaffary@araku.ac.ir 
3. adaptation 
4. appropriation 
5. Jacques Derrida

  
6.

 
Edward Said

 
7. originality 
8. rewriting 
9. intertextuality 
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هـا،   اند. عالوه بر ايـن، گـاه آثـار هنـري محصـول آميخـتن ايـن نظـام         قبلي ايجاد كرده
هاي انـواع ديگـر هنرنـد، از جملـه      ها، و سنت ها، رمزگان ها در نظام ها، و سنت رمزگان

، ژانرها، نقاشي، عكاسي، سينما، و موسيقي. سندرز معتقد است كه اين درآميختگي متون
روالن بارت و ميشل فوكو تعبير » مرگ نويسندة«ويژه اگر بر اساس نظرية  ها، به و رسانه

شود. يكي ديگـر   ها (در معناي مثبت آن) مي شود، موجب چندگانگي و چندمعنايي متن
ها،  شده، نسبت به اقتباس از تبعات اين تلقي از اقتباس و تصرف آن است كه آثار اقتباس

شوند و اصـالً هـيچ مـتن اصـلي يـا بـديعي        محسوب نمي» واالتر«يا » اصلي«ديگر آثار 
، 2، روالن بارت1گيري، البته، متأثر از آراي يوليا كريستوا وجود نداشته و ندارد. اين نتيجه

آميختگي است. سندرز اقتبـاس و تصـرف را دو مفهـوم     دربارة نظرية متن 3نتو ژرار ژُ
فرايندهاي مختلف ديگر را، كه در متن زير به بعضـي   گيرد و اوليه و اساسي در نظر مي

دادن تصرف  دهد. در بسياري موارد، تميز ها اشاره شده است، ذيل اين دو قرار مي از آن
نظـر سـندرز،    ها نيست؛ اما، بـه  از اقتباس بسيار دشوار است، چراكه مرز روشني ميان آن

تباس، آميختگي مـتن بـا متـون    ها اين باشد كه، در تصرف، بر خالف اق شايد تفاوت آن
هـاي   ترتيـب مفهـوم   ديگر چندان آشكار نيست. سندرز، در دو فصل اول كتاب خود، به

هاي اين  هاي بعدي، به واكاوي انگيزه دهد؛ سپس، در فصل اقتباس و تصرف را شرح مي
هـا و، همچنـين، اَشـكال گونـاگون اقتبـاس و تصـرف و تحليـل         دو فرايند و نتـايج آن 

شـده در ايـن كتـاب بـدين      هاي مطرح پردازد. بعضي از موضوع ها مي بارز آن هاي نمونه
هاي شكسپير (كه از نظـر بسـامد بسـيار     نامه گرفته از نمايش هاي صورت قرارند: تصرف

هـا در   هاي اساطيري يا دگرديسـي اسـطوره   اند)، اقتباس و تصرف داستان گير بوده چشم
هاي پريان و  هاي گوناگون از قصه لف، روايتها و ژانرهاي مخت طول تاريخ و در رسانه

فرهنگ عامه، تغيير ديدگاه روايت حين فرايند تصرف و تبعات ايدئولوژيك و تفسـيري  
كـه   هاي تاريخي بديل. متن زير، چنان هاي تاريخي يا نوشتن روايت آن، و تصرف فكت

آن تمركز گفته شد، ترجمة فصل نخست كتاب سندرز است و بر مفهوم اقتباس و انواع 
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1.

 
Julia Kristera

 
2. Roland Barthes 
3. Gérard Genette 
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كند. اميد است كه با ترجمة آن زمينه براي برگـردان كـل كتـاب و، همچنـين، طـرح       مي
  تر در اين زمينه فراهم شود. تر، و مفصل تر، دقيق هاي فني بحث

*     *     *  
  شوند.هاي ديگر تبديل ميها به مادههمة ماده

  1كيت اتكينسن
  

 ،از بسـياري جهـات   ،/ اقتبـاس آزاد] خودسازي  فرايندهاي اقتباس و تصرف [= ازآنِ
آميزي با نام يوليا كريستوا گـره خـورده    اند. مفهوم متن2آميزي جزئي از عمل فراگير متن

» وگـو، رمـان   واژه، گفـت «) و ûăĂú» (مـتن فروبسـته  «است كه در جسـتارهايي چـون   
)ûăĂĀهـا در   نهاي ادبي، هنري، و موسيقايي استدالل كرد كه همة مت ) با استناد به نمونه

هاي ديگر را القا و بازسـازي   فرهنگيِ غني و همواره در حال تحولْ متن 3نوعي هزارتكة
روايـي و سـاختمانيِ    &تكة ها، و چهل ها معتقدند كه تمايل به آميختن متن كنند. خيلي مي

  ).)حاصل از اين تمايل، يكي از اصول پسامدرنيسم است (آلن
آميـزي نمـود    گوناگون را، كه در تمايل به متن هاي متنيِها و سنتآميختن متندرهم

از  +اند. شرح هـومي بابـا   نيز ربط داده *»پيوندخوردگي«يابد، به مفهوم پسااستعماريِ  مي
جـا، و ترجمـه    به نام سنت تكرار، جابه«ها  دهد كه چيزها و ايدهپيوندخوردگي نشان مي

هاي جديـد   است موجب گفته جايي ممكن ) و نيز اينكه اين فرايند جابهüúā» (شوندمي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Kate Atkinson 
2. intertextuality ساختي كه نخسـتين   ام، معادل گويا و خوش ساخته» آميختگي متن«قياس  را به» آميزي متن«؛ واژة
نويسي (بـا   هنر داستانكار برده است: ديويد الج،  به intertextualityار رضا رضايي در ترجمة كتاب زير در برابر ب

. در مـتن حاضـر، مـراد    ûýĂĂ. ترجمة رضا رضـايي، تهـران: نشـر نـي،     هاي كالسيك و مدرن) هايي از متن نمونه
هاي گوناگون در روند آفرينش آثار هنري بوده است. از  بيشتر عملِ آميختنِ اراديِ متن intertextualityنويسنده از 

جـاي   ام (شايد بهتر بود نويسنده در اين مورد به هبرگرداند» آميزي متن«همين رو، من نيز در ترجمة خود آن را به 
intertextuality هاي  اصطالحintertextualization  ياintertextualism و كـار ببـرد). كـاربرد اصـطالح گنـگ       را به

 معنا خواهد بود؛ بنابراين، هرچند اين معادل تا  در اين موارد بدون شك بي») متنيت ميان«(يا » بينامتنيت«بدساخت
 ام. ــ م. حدودي در زبان فارسي رايج شده است، در اين ترجمه آگاهانه از كاربرد آن خودداري كرده

3. mosaic 
4. bricolage 
5. Allen 
6. hybridity 
7. Homi Bhabha 
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و خالقيت شود. با اين حال، از ديد بابا، فقط آن نوع پيوندخوردگي بـه نـوآوري منجـر    
هـاي   كردن فرهنـگ  پارچه ها يا يك شود كه تفاوت ذاتي را ارج بنهد، و تلفيق فرهنگ مي

كـه  انـد   زدن بر آن هاي علمي از مفهوم پيوند ). تلقيüúĂانجامد ( چندگانه به خفقان مي
هاي فرهنگي از اساس دگرگون شوند. در  شود مصنوع فرايند تعاملِ دو فرهنگ سبب مي

هـا   شود، زيرا اگر مفهوم علميِ عاملساز ميهاي پسااستعماري، اين وضع مسئله فرهنگ
ها هم صادق است، پس سنت استعمارگر يـا  هاي غالب و مغلوب در مورد فرهنگ يا ژن

اي غالـب  ت] بر سنت بـومي در هـر صـورت پيونـدخورده    گستر [= امپرياليس امپراتوري
، كه در زمينـة الگوهـاي   1شود. اين ايدة غالب و مغلوب را نخستين بار گرگور مندل مي

)؛ اما، در حـوزة ادبيـات، ايـدة    2كرد، در سدة نوزدهم پيش نهاد (تاجوراثت آزمايش مي
ر رفتـه كـه جـزء    كـا غالب و مغلوب براي توضيح بحث مربوط به سلطه و سركوب بـه 

  هاست.ضرور هرگونه بررسيِ مناسبات بين متن
هاي  فقط با زبان ويژة علم، بلكه با جنبش به اين ترتيب، بررسي اقتباس و تصرف، نه

تـرِ   كنـد (نمونـة قـديمي   فرهنگي و نقادانة پسامدرنيست و پسااستعماري نيز تالقي مـي 
نوشـتة تـي. اس.   » فرد عداد منحصربهسنت و است«كاربرد زبان علم در نقد ادبيات جستارِ 

كنـد   است، كه در آن وي از واكنش شيميايي ميراث ادبي و هنرمند صـحبت مـي   3اليوت
). در واقـع، تـالش بـراي نگـارش تـاريخ      þûكامالً تازه اسـت ( » تركيبي«كه محصولش 

شـود.   اقتباس در بسياري جاها ناچار به نگارش تـاريخ نظريـة نقـد ادبيـات تبـديل مـي      
كننـد، در   هاي نظريِ مؤثري كه خـود عرضـه مـي   &متنها، افزون بر آميختهپژوهيساقتبا

گيرنـد:   كـار مـي  هـاي رايـج را بـه   اي گسترده از اصطالحاشاره به عمل اقتباس مجموعه
  ، !"، تقليــد-، تغييرشــكل,، دنبالــه+[= وارياســيون]، تفســير *[= نســخه]، گونــه )روايــت
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1. Gregor Mendel 
2. Tudge 
3. T. S. Eliot 
4. intertext 
5. version 
6. variation 
7. interpretation 
8. continuation 
9. transformation 
10. imitation 
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، ,، بازنويسي+، بازنگري*گذاري دوباره ، ارزش)، انتقال&، هزل$، بدل#، نقيضه"برداري گرده
هـا   ها و تصـرف  دهد، اقتباس ها نشان مي گونه كه فهرست اين اصطالح . همان-و بازتاب

هاي كامالً متفاوت و حتي متضادي داشته باشند؛ در نتيجـه،  ها و نيتممكن است هدف
چـه ژرار  كنند، مطابق با آن روي مي پي 10»ساختارباوريِ باز«پژوهان غالباً از نوعي اقتباس

هاي آنان در پي )؛ يعني، خوانشixپيش نهاده است ( 11هاي بازنوشته لوحژُنت در كتاب 
هاي ديگر را ثابت كنند، بلكه هدفشـان  هاي متن به بديلشدن دريچهاين نيستند كه بسته
براي ايـن منظـور،   هاي هنريِ ديگر است. ها و فرآوردهوقفة متن با متنستودن تعامل بي

هاي گوناگونِ  همه در مقطع )"سازي ، و گسترده&"سازيها، فشرده$"درآمدها، پيش#"دنباله
  اقتباس نقش دارند.

كردن اثـري از ژانـري معـين بـه     اقتباس ممكن است عملي انتقالي باشد، يعني منتقل
آن كـار   رود. از لحاظي، نظيرشمار مي، كه اين كار خود نوعي بازنگري به*"ژانري ديگر

كنند. با وجود اين، اقتبـاس ممكـن    ها را ويرايش و پيرايش ميويراستاران است كه متن
، ,"، گسـترش +"سازي هم باشد، كـه شـامل كارهـايي ماننـد افـزايش     است روند گسترده

و ديگران دربارة  "#شود (براي نمونه، بسنجيد با بحث دپمنمي !#، و درافزودن-"انباشت
دهد. اين كار معمـوالً بـا   دست ميالباً تفسيري از متن مبدأ بهاقتباس غ»). ##نقد تكويني«
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1. pastiche 
2. parody 
3. forgery 
4. travesty 
5. transposition 
6. revaluation 
7. revision 
8. rewriting 
9. echo 
10. open structuralism 
11. Palimpsests 
12. sequel 
13. prequel 
14. compression 
15. amplification 

 استفاده كند. ــ م. (form)» فرم«از اصطالح  (genre)» ژانر«جاي  جا به . شايد بهتر بود نويسنده اين16
17. addition 
18. expansion 
19. accretion 
20. interpolation 
21. Deppman 
22. genetic criticism 
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كـردن   هـاي فرضـي، يـا پررنـگ    ، افـزودن انگيـزه  "»اصـلي «بازنگري در ديدگاه روايت 
گيرد. افـزون بـر ايـن، اقتبـاس      رانده صورت مي حاشيه يا به شده هاي سركوب شخصيت

هـا  سـازي مـتن  يا مناسب سازيتر براي سادهممكن است منحصر شود به تالشي ابتدايي
. $و روزامدسـازي  #سازيبراي مخاطبان و خوانندگان جديد از طريق فرايندهاي نزديك

تـوان انگيـزة هنـريِ بسـياري از     كردنِ مـتن را مـي  كردن يا مناسب اين تالش براي ساده
 اصـطالح  هاي به نامه ها يا نمايشگرفته از رمانهاي تلويزيوني يا سينماييِ صورتاقتباس

گـران بـوده و از ايـن    دانست. شكسـپير از ايـن نظـر كـانونِ توجـه اقتبـاس      » كالسيك«
  ها نفع زيادي هم برده است.و روزامدسازي» ها سازي نزديك«

ها رايج  هاي مناسب براي اشاره به متني خاص ــ وقتي اين اصطالحكاربرد اصطالح
مـاليِ مـتن و تـأثير    اي بـراي فهـم معناهـاي احت    هـاي ويـژه  شوند ــ ممكن است سرنخ

طـور   اش در اختيار ما بگذارد، خواه اين تأثير ارادي باشد خواه غيرارادي. همانفرهنگي
مكش اجتمـاعي   مستقل از نيروهاي كش«كند، عمل تصرف تأكيد مي 4كه روبرت وايمان

 5جـا  ). غرض ما اينþýý» (هاي مبتني بر آگاهي تاريخي نيستو قدرت سياسي يا كنش
هـاي   هاي شخصـي و تـاريخيِ نهـان در پـسِ كـنش     ها و ايدئولوژيانگيزه اين است كه

گوناگون اقتباس و تصرف را با دقت واكاوي كنيم. بنابراين، بهتر است كـار خـود را بـا    
هـا و   هـاي كلـيِ اقتبـاس و تصـرف، بررسـي حالـت      كردنِ منظورمان از اصطالحروشن
  ي گوناگون آغاز كنيم.هاهاي مختلف اقتباس، و نمودهاي آن در حوزه شيوه
، عمل نوشـتن مـتن بـا    *»فرامتنيت«گر خود دربارة  نت، در پژوهش پرمايه و روشنژُ

تعريـف   +»تَراژانـري «هاي ديگر را ــ در هر ژانري كه باشد ــ نوعي عمل  توجه به متن
اي از  نت بررسي كرده است، معموالً طيف گستردهاي كه ژُ هاي فرامتني در كنش ,كند. مي
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1. original 

2 .proximation.متن و خواننده. ــ م (   ؛ از بين بردن فاصلة زماني (يا گاه مكاني و فرهنگيِ
3.

 
updating

 
4. Robert Weimann 

  م. –. منظور نويسنده كليت كتابش است، نه فصل حاضر. 5
6. hypertextuality 
7. transgeneric 

  شرح زير است:هاي اصلي ژونت در اين زمينه عجالتاً به دان اصطالحنهاد من براي برگر. پيش8
transtextuality → ترامتنيت intertextuality → ِآميزي)آميختگي / متنمتونيت (متن بين  
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اند. با اين حال، در بيشتر مـوارد، اقتبـاس داللـت دارد بـه      هاي اصلي و فرعي دخيلژانر
نامـه بـه نمـايش / فـيلم     فرايند معينِ گذار از ژانري به ژانر ديگر: رمان به فيلم؛ نمـايش 

  "موزيكال؛ داستان يا روايت منثور به نمايش؛ يا، عكس آن، نمايش به داستان منثور.
كنـيم، منظورمـان تفسـيركردنِ دوبـارة     اقتباس صـحبت مـي   در اين جستار، هرگاه از

هاي ژانريِ تازه يا شايد هم تغييردادن زمينة فرهنگي و/يـا  شده در بافتهاي شناخته متن
يا مبدأ است، كه حالت دوم ممكن است مستلزم تغيير ژانر باشـد يـا   » اصلي«زمانيِ متن 

حـدهاي درسـيِ مربـوط بـه بررسـي      هاي آموزش عالي [در بريتانيـا]، وا نباشد. در دوره
اند و دانشجوياني كـه بـه چنـين كارهـايي      تبديل ادبيات به فيلم اكنون خيلي رواج يافته

كننـد، يعنـي   پردازند غيرمستقيم، اگر نه مستقيم، دارند مسئلة اقتباس را واكـاوي مـي   مي
هـاي  قبيـل پـژوهش    انديشند كه اقتباس يا تصرف چيست. هدف ايـن  نقادانه به اين مي

نيسـت. اصـالً، بـر چـه     » بـد «يا » خوب«هاي انديشمندانه يا دانشورانه تشخيص اقتباس
هـا و  توان چنـين قضـاوتي كـرد؟ وفـاداري بـه مـتن اصـلي؟ بيشـترِ اقتبـاس          اساس مي
آيند. از اين  نماندن به متن اصلي است كه پديد مي هاي خالقانه درست با وفادار تصرف

آيد كه نسخة اصليِ  ميان مي هاي شكسپير به نامه ند نمايشهايي مان گذشته، وقتي پاي متن
ها در دست نيست، قطعاً بايد در امكان هرگونه سنجش واقعيِ وفـاداريِ   مشخصي از آن

گذارانة  هاي ارزش قضاوت بهپژوهي كاري  اقتباس به متن اصلي ترديد كرد. پس، اقتباس
يوه، و ايدئولوژيِ نهان در پـس اقتبـاس   [خوب / بد] ندارد، بلكه به تحليل فرايند، شدوقطبي 

  پردازد. مي
هـاي مشـهور   الگوي مفيدي براي بررسي تفسـيرهاي سـينماييِ رمـان    2برا كارتملد

  ، و&) تفسـير ü، $) انتقـال 1گيـرد:  كند كه سه دستة كليِ اقتبـاس را در بـر مـي   معرفي مي

                                                                                                                                            
architextuality → سرمتنيت metatextuality → رمتنيتبز paratextuality → پيرامتنيت 
hypertextuality → فرامتنيت hypotextuality → فرومتنيت 

جـاي   بـه معنـايي واحـد و بـه     را (medium)» رسـانه «، و »فـرم «، »ژانر«هاي  اصطالحبينيم، نويسنده  . چنانكه مي1
  هاي تخصصي و دامنة شمولشان مشخص شوند. ــ م. برد. بهتر بود مرز اين اصطالح كار مي ديگر بهيك

2. Deborah Cartmell 
3. transposition 
4. commentary 
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ý(كارتمل و ويلهان ") نظير# üþ هـا   ي سـينماييِ رمـان  هـا ). از قرار معلوم، تمام روايـت
گيرند و با استفاده از اند، از اين جهت كه متن را از ژانري معين (رمان) مي»انتقال«نوعي 
كننـد.   هاي هنريِ ژانري كامالً متفاوت (فيلم) آن را به مخاطباني جديد منتقـل مـي  قاعده

ح هـا و ژانرهـاي ديگـر شـامل سـطو     گرفته از رمـان هاي صورتاما، بسياري از اقتباس
فقط از نظـر ژانـر بلكـه از لحـاظ     هاي مبدأ را نهشوند، زيرا متنديگري از انتقال هم مي

رومئو + ژوليت ويليام دهند. فيلم هاي فرهنگي، جغرافيايي، و زماني نيز تغيير ميويژگي
نمونة خوبي از اين حالـت اسـت. در ايـن فـيلم،      ،&ساختة باز لورمن ،)ûăăĀ( $شكسپير

ادن صحنة تراژدي شكسپير از ورونا به امريكـاي شـماليِ معاصـر آن را    لورمن با تغييرد
هاي شهرنشينِ متن شكسـپير را  وهواي خصومت دارودسته روزامد كرده است. وي حال

طـور   برانگيز است. همان روزي به آن بخشيده كه تأمل حفظ كرده اما طنين معاصر و باب
پير حضـور دارنـد در محـيط فـيلم     جاي متن شكسدانيم، شمشيرهايي كه در جاي كه مي

انـد بـه سـالح    نماست، جاي خـود را داده كه بسيار واقع )لورمن، شهر خياليِ ورونا بيچ
نت ها حك شده. ژُتيرهايي كه نام صاحبانشان نيز بر آنمحبوب عصر مدرن، يعني هفت
هـاي  )، كـه در اقتبـاس  ýúþنامـد (  مـي » سـازي نزديـك «در نظرية خود چنين اقدامي را 

  خورد.چشم ميهاي كالسيك فراوان بهينماييِ رمانس
هـا   سـازي  تر گفتم، آثار شكسپير منبعي غني براي ايـن نـوع نزديـك    گونه كه پيش همان

ت برانـا  ûăăăاند. براي مثال، در سال  بوده نـرنـج بيهـودة عشـق   نامـة  نمـايش  *، ك+ ]ûÿăā [  
  زسـازي كـرد و رقابـت    با ûăýúسـبك هـاليوود دهـة    صـورت فيلمـي موزيكـال بـه     را به

ـ   وـ   سرايي در مـتن شكسـپير را در يـك بافـت آكسـفورد     سنجيِ درباري و غزل ميان نكته
شـوند.   دادهاي فيلم در شب جنگ جهاني دوم آغاز مـي  كيمبريجيِ ساختگي قرار داد. روي

مكشي در يك بافت تاريخيِ متأخر مواجه شوند تا با  شود مخاطبان با كش اين كار باعث مي
هاي مذهبي در فرانسة اواخر سـدة شـانزدهم. همچنـين، برانـا     امل متن شكسپير با جنگتع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. analogue 
2. Whelehan 
3. William Shakespeare’s Romeo + Juliet 
4. Baz Luhrmann 
5. Verona Beach 
6. Kenneth Branagh 
7. Love’s Labour’s Lost 
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را به موسـيقي   $، و كُل پورتر#، آيرا گرشوين"انگيزِ جرج گرشوين هاي خاطرههشيارانه ترانه
متن فيلم خود افزوده است تا فيلم نظر آن دسته از مخاطباني را نيز جلب كنـد كـه در ايـن    

، كـه در پايـان هـزارة    &)، ساختة مايكل المريداüúúú( هملتاند. فيلم يمخاطرة فرهنگي سه
صورت شركتي مالي در منهتن بـازآفريني كـرده و   را به )دوم به نمايش درآمد، شهر السينور

زادة كلوديوس هم به مدير اجراييِ فاسد آن تبديل شـده اسـت. در چرخشـي جالـب، شـاه     
ستيزِ رشـتة هنـر، و    شده به دانشجوي حاكميتبدل  هملتجوان سركش در اين روايت از 

اي اسـت كـه در حكـم تكليـف      او نيـز صـحنة ويـدئوييِ مونتاژشـده    » نمايش در نمايشِ«
اش آمــاده كــرده. علــت ايــن روزامدســازيِ مــتن شكســپير كــامالً واضــح اســت:   درســي

ب مخاطـ  *متن را از نظر زماني، جغرافيايي، و اجتماعي به چارچوب مرجـعِ » سازي نزديك«
دهنده كه زمان متن را تغيير  هاي انتقال طور نيست كه همة اقتباسند. البته، اينك تر مي نزديك

)، اثـر فرانكـو   ûăăú( هملـت دهند به عصر حاضر نزديك شوند ــ محض نمونه، فـيلم  مي
گمـان   اي گوتيك در قرون وسطي منتقل كرده ــ اما اين كار بي، ماجرا را به صحنه+دزِفّيرلّي

تـوان بحـث كـرد كـه     دزِفّيرلّـي، مـي   هملـت ترين شيوة انتقال مـتن اسـت. در مـورد    رايج
طور غيرمستقيم نوعي روزامدسازي بوده، زيرا اين كار دزِفّيرلّي  ساز بهاين فيلم ,بازيگرگزينيِ
ويـژه  هاي اكشن، بـه اي است براي آميختن متن شكسپير با دنياي قهرمانان فيلم عمل آگاهانه

 ، است.-اش هملت او، مل گيبسنكه نمايندهآن نوع خاصي 

با اينكه آثار شكسپير شاخصي فرهنگي از فرايند اقتباس ــ كه سير تاريخيِ منظمـي  
دهنـده نبـوده   هاي انتقـال گذارند، شكسپير يگانه كانون اقتباسنداشته ــ در اختيار ما مي

جايي مشـابهي در  هدر اقتباس سينمايي خود جاب !"، آلفونسو كوارنûăăĂاست. در سال 
صـورت داد.   ،اثر چارلز ديكنـز  ،]ûĂĀû[ #"آرزوهاي بزرگ ""محيط و زمينة رمان تربيتيِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. George Gershwin 
2. Ira Gershwin 
3. Cole Porter 
4. Michael Almereyda 
5. Elsinore 
6. frame of reference 
7. Franco Zeffirelli 
8. casting 
9. Mel Gibson 
10. Alfonso Cuarón 
11. Bildungsroman 
12. Great Expectations 
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بـه   ،"پيـپ  ،در اين اقتباس، محيط داستان به نيويـورك معاصـر و شخصـيت اصـليِ آن    
ساني نيـز   هاي هم) تغيير يافته است. انتقال#هنرمندي پرتالش ولي ناكام (با بازي فين بل

گرفته از آثار نويسندگاني چون هنريك ايبسـن، جـين آسـتين، و    هاي صورتسدر اقتبا
  اند. آنتون چخوف رخ داده

سـوي عملـي   سازيِ صرف بهبايد توجه كرد كه در مواردي فرايند اقتباس از نزديك
بندي كارتمـل اسـت:   كند. اين همان دستة دوم در دستهبا بار فرهنگيِ بيشتر حركت مي

هـاي  دادن عناصـر مـتن جنبـه   هايي كه معموالً با تغيير يا افـزايش تباس، يعني اق»تفسير«
كننـد. بـراي مثـال، آن    سياسيِ متن مبدأ يا محيط جديد داستان (يا هر دو) را تفسير مـي 

] شكسـپير كـه شخصـيتûĀûû    [ 3توفـانِ نامـة  هـاي سـينماييِ نمـايش   دسته از روايـت 
نامـه را  ا اين كار غيابش در متن نمايشدهند بالجزايري را آشكارا نمايش مي &سيكركسِ
هاي كالميِ منفـيِ  كنند. در متن شكسپير، شخصيت سيكركس فقط با توصيفتفسير مي

و  ،5اثـر دريـك جـارمن    ،)ûăāă(توفـان  هـاي  شود. فـيلم پراسپرو است كه پرداخته مي
را  هردو سـيكركس  ،+اثر پيتر گرينوي ،)ûăăû( *هاي پراسپروكتابوبرگ حماسة پرشاخ

 ،]ûĂûþ[ ,منسـفيلد پـارك  هاي سينماييِ رمان اند. يكي از روايتتصوير كشيده آشكارا به
دادهاي  دهد كه رويعلناً نشان مي ،)üúúú، -اثر جين آستين (به كارگرداني پاتريشا رزِما

زارهاي  داري در كشتها به بردهداستان در زمان استعمارگري بريتانيا و اشتغال بريتانيايي
هايي را برمال كرد كه رمـان جـين   افتند. رزما در اقتباس خود حقيقتاتفاق مي !"يگوئاآنت

ئي كه در روايت اصلي ها پرده افكنده بود. در تمام اين موارد، غياب يا خالآستين بر آن
اي بود كه ناقـدان  دهنده متوجه آن شده است نكتهوجود داشته و اقتباس سينماييِ انتقال

  آن اشاره كرده بودند.پسااستعماري به 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Pip 
2. Finn Bell 
3. The Tempest 
4. Sycorax 
5. Derek Jarman 
6. Prospero’s Books 
7. Peter Greenaway 
8. Mansfield Park 
9. Patricia Rozema 
10. Antigua 



 اقتباس چيست؟   ă/û 116تطبيقيادبيات  مقاله
 

 
 

ها تأثير كامـلِ اقتبـاس سـينمايي مسـتلزم     توان استدالل كرد كه در همة اين نمونه مي
كـردنِ ايـن   آگاهي مخاطب از ارتباط آشكار متن اقتباس با متني مبدأ است. براي روشن

 گران بههاي رسمي همان نام متن مبدأ است. تمايل اقتباسارتباط، نام بسياري از اقتباس
هـاي   گيرد كـه واكـنش  آشكاركردن ارتباط اقتباس با متن مبدأ از اين نكته سرچشمه مي
هـاي دو  هـا و تفـاوت  مخاطبان به اقتباس منوط به آن است كه مخاطبان بتوانند شباهت

اي تشخيص ها را فقط خواننده يا بينندهها و تفاوتمتن را تشخيص بدهند. اين شباهت
ها آگاه باشد، و اين خود نيازمند آن است كه اقتباس از متن ندهد كه از رابطة بين متمي

همين نكته را در مـورد محبوبيـت    1يا منبعي معروف صورت گرفته باشد. فيليپ كاكس
هاي چارلز ديكنز در سدة نوزدهم بيـان كـرده اسـت.    هاي نمايشيِ رماناندازة اقتباس بي

كـاربرد  «كردند: اجرا مي 2شكل تابلوههاي مشهور رمان را بها هشيارانه بخشاين اقتباس
دانسـتند مخاطبانشـان بـا نحـوة     گران مـي تابلوهاي نمايشي حاكي از اين بود كه اقتباس

ها آشنايند؛ بينندگان فقط بـا تشـخيص فـوريِ شـباهت ايـن      خود رمان $دارِانتشار دنباله
). þý-þþ(كاكس » بردندهاي مورد نظر رمان بود كه از نمايش لذت ميتقليدها با صحنه

سـازيِ   سازي يـا بازفعـال  ها در فعال ها يا تصرفگمان، از اين طريق است كه اقتباس بي
كننـد، حتـي زمـاني كـه      ها يا نويسندگاني معـين ايفـاي نقـش مـي    متن &جايگاه كانونيِ

  ترند، بخواهند در خود اين جايگاه ترديد كنند.ها، كه سياسي تصرف
كند. آگـاهي از  ، قضيه تا حدودي فرق مي»نظير«تمل، در سومين و واپسين دستة كار

آميختگي متن اقتباس با متني مبدأ ممكن است فهم مـا از محصـول فرهنگـيِ جديـد را     
بردن از خود متن اقتباس الزم نيست كـه حتمـاً از    تر كند، اما براي لذتتر و عميقدقيق

انـد امـا، بـا ايـن     ري كه مستقلاين آميختگي باخبر باشيم. اينك، چند نمونة متأخر از آثا
 ،)ûăăÿ( )كـودن بخشـد: فـيلم   ها ژرفاي بيشتري ميبودنشان به آن حال، آگاهي از نظير

است كه  ،نوشتة جين آستين ،]ûĂûÿ[ +اماگونة ديگري از رمان  ،*ساختة ايمي هكرلينگ
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1. Philip Cox 
2. tableau 
3. serial installment 
4. canonical 
5. Clueless 
6. Amy Heckerling 
7. Emma 
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اما  جاي شخصيتنگري اهل كاليفرنياي جنوبي بهدر آن، دختر نوجوانِ متمول و سطحي
دربـارة جنـگ    ،#ساختة فرانسيس فورد كاپوال ،)ûăāă( "اينك آخرالزماننشيند؛ فيلم  مي

را، كــه يــك بررســي  ،&اثــر جــوزف كــانراد ،]ûĂăă[ $دل تــاريكيويتنــام رمــان تلــخ 
دهد؛ فـيلم   نوزدهمي از اقدامات استعمارگرانه در كنگوست، در بافتي جديد قرار مي قرن

شـهردار  طـرزي ظريـف رمـان     به ،6ساختة مايكل وينترباتم ،)üúúú( 5معدن واگذارشده
اي از ژانـر هـاليوودي    را در قالـب گونـه   ،,نوشتة تامـاس هـاردي   ،]ûĂĂĀ[ +كاستربريج

كند و كنش داستان را به امريكاي عصر هجوم به مناطق طالخيز (دهة  وسترن مجسم مي
ûĂĀúرا بـه   -اقتباس و جـذب  ايِ برد. مثال ديگري كه در واقع يك فرايند دومرحله ) مي

دربـارة   ،""اثـر ويليـام رايلـي    ،)ûăăú( !"مـردان محتـرم  كشد فيلم امريكـايي   تصوير مي
)، ûăÿÿ( #"جـو مكبـث  مافياست كه اواخر قرن بيستم ساخته شد. ايـن فـيلم هـم فـيلم     

كنـد و هـم    اي بريتانيا، را بازآفريني مي كاران حرفه دربارة باندهاي تبه $"ساختة كن هيوز
خـود بـر اسـاس آن     جـو مكبـث  را، كه فيلم  ،اثر شكسپير ،]ûĀúĀ[ &"مكبثامة ن نمايش

  ساخته شده است. [...]
ترين نمـود اقتبـاس اسـت، امـا      ترين و واضح نامه و رمان به فيلم رايج تبديل نمايش

هـاي   هـا و رمـان   نامه هاي سينماييِ نمايش پژوهي به بررسي روايت كردن اقتباس محدود
هـاي آگاهانـه    كننده خواهد بود. ژانر ديگري كه زياد مورد اقتباس اهگمان گمر كانوني بي
گيرد نمايش و فيلم موزيكال است. جالب توجه است كه شكسپير در اين مورد  قرار مي

و ريچـارد   *"[اثر جـورج اَبـوت   )"پسران سيراكوزي. عالوه بر گشا دارد حضوري راهنيز 
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1. Apocalypse Now 
2. Francis Ford Coppola 
3. Heart of Darkness 
4. Joseph Conrad 
5. The Claim 
6. Michael Winterbottom 
7. The Mayor of Casterbridge 
8. Thomas Hardy 
9. absorption 
10. Men of Respect 
11. William Reilly 
12. Joe Macbeth 
13. Ken Hughes 
14. Macbeth 
15. The Boys from Syracuse 
16. George Abbott 
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صـورت نمـايش    ] شكسپير را بهûÿăþ[ #كمدي اشتباهاتنامة  ] كه نمايشûăýĂ، 1راجرز
ساختة جـروم   ،]ûăĀû[ $سايد ماجراي وستتوان از فيلم موزيكال  موزيكال درآورد، مي

 رومئو و ژوليتنامة  نام برد كه نمايش *با موسيقي لنارد برنستاين ،)و رابرت وايز &رابينز
]ûÿăÿهاي بازي  و زمينها  هاي خيابان ] اثر شكسپير را در قالب قصة خشونت دارودسته

نوبة خود بر اقتبـاس سـينمايي    كند. اين فيلم موزيكال به مجسم مي ûăÿúنيويورك دهة 
نامة عاشـقانة تراژيـك شكسـپير تـأثير گذاشـت.       باز لورمان از همين نمايش ûăăĀسال 

]، ûăþĂ، 8[اثـر سـاموئل اسـپيواك و بِـال اسـپيواك      7مرا ببـوس، كيـت  نمايش موزيكال 
] ûÿăü[ 9كـردن زن سـركش   رامنامة  هاي كُل پورتر نمايش دانيم، با ترانه يطور كه م همان

كند. واضح است كه مشاركت پورتر در اين اقتباس  اي ديگر بازگو مي گونه شكسپير را به
شكسپير  رنج بيهودة عشقنامة  كنت برانا از نمايش» روزامدسازيِ«قديمي از شكسپير بر 

  شت.تأثير بسزايي گذا ûăăăدر سال 
هاي موزيكال غالباً ريشه در آثـار كـانوني ادبيـات دارنـد، از رمـان       ها و فيلم نمايش

هـاي   كتـاب سـاريق پيـر دربـارة گربـه     ] ويكتور هوگو گرفته تا ûĂĀü[ بينوايانحماسي 
هاي موزيكالي كـه بـه جايگـاهي كـانوني      ] تي. اس. اليوت. يكي از فيلمûăýă[ !"كاري

] است. اين فيلم روايتي اسـت  ûăĀþ، #"ة جورج كوكور[ساخت ""بانوي زيباي منرسيده 
، كه نام آن اشـاره دارد بـه   &"نوشتة جورج برنارد شا ،]ûăûý[ $"پوگماليوننامة  از نمايش

هاي متنـوع   نامه تأثير گذاشته است، يعني داستان اثري در تاريخ ادبيات كه بر اين نمايش
ها  ، كه در يكي از آن*"اثر اويد [سدة هشتم م] )"]هاي دگرديسي افسانه[= ها  كتاب مسخ
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1. Richard Rodgers 
2. The Comedy of Errors 
3. West Side Story 
4. Jerome Robbins 
5. Robert Wise 
6. Leonard Bernstein 
7. Kiss Me Kate 
8  . Bella and Samuel Spewack 
9. The Taming of the Shrew 
10. Old Possum’s Book of Practical Cats 
11. My Fair Lady 
12. George Cukor 
13. Pygmalion 
14. George Bernard Shaw 
15. Metamorphoses 
16. Ovid 
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شـود. [...]   سازد و خود عاشق آن مجسمه مـي  اي مي شخصيتي به نام پوگماليون مجسمه
هـا   دهند، چراكه ايـن مـتن   دست مي ها تعريف پوياتري از اقتباس و تصرف به اين نمونه

ي اقتبـاس  هايي ديگرنـد، و ايـن يعنـ    اند كه خود غالباً بازآفريني متن هايي بازآفريني متن
  وقفه است. فرايندي مداوم و بي
در »] اقتبـاس [« ”adaptation“هايي كـه اصـطالح    ربط نيست كه رشته چندان هم بي

هـاي   انـد. بـه دنبـال نظريـه    #شناسـي  شناسـي و بـوم   زيسـت  "رود كار مـي  ها فراوان به آن
اره برانگيز فرگشت [= تكامل] چارلز داروين در سدة نوزدهم، جامعة علمي همو جنجال

هـاي معـروف    مجذوب روندهاي پيچيدة انطباق محيطي و ژنتيكي بوده است، از سـهره 
گـونيِ نـوع نـوك و منقارشـان      در مشاهدات داروين گرفته، كه گونه 3جزاير گاالپاگوس

اي بود كه در رقابت با يكـديگر خـود را بـا مصـرف آن      حاكي از گوناگونيِ مواد غذايي
يا  4دار در شهرهاي صنعتي بريتانيا، كه مشكينگي ي خالها پره منطبق كرده بودند، تا شب

رود به اين دليل به اين صـورت رشـد    اند كه گمان مي تر از انواع سنتي بوده اي تيره گونه
انـد.   با سطوح مناطقي از شهر بياميزند كه در اثر صنايع سنگين سياه شـده تا كرده باشند 
ندارد، بلكه بسيار هـم فعـال اسـت و فـرق      يثماهيتي خنتنها   ها، اقتباس نه در اين نمونه

هـا   برداري، و تكرار كه گاه ناقدان ادبيات و سينما آن هاي تقليد، كپي فارقي دارد با كنش
 دهنــد. اقتبــاس و تصــرف اي ثــانوي قــرار مــي در مرتبــه» نســخة اصــل«را نســبت بــه 

وگـو بـا    گفـت هـا هـم در    كنند، طوري كه اقتبـاس  هاي خود را نيز عرضه مي متن آميخته
وگو با منبـع خـود. شـايد بهتـر باشـد بـه        كنند و هم در گفت هاي ديگر عمل مي اقتباس

هاي داللتـي   آميزي يا حوزه هاي متن و شبكه )اقتباس از ديدگاه فرايندهاي پيچيدة تصفيه
  طرفة تأثير از منبع تا اقتباس. انديشانة سير يك نظر كنيم تا از ديدگاه ساده

هاي اقتباس، مهم اين است كه اصل لذت را مـد   ها و تعريف بندي در تمام اين دسته
بينانه از تأثير فـيلم بـر تجربـة مـا از      ، در شرحي بسيار باريك*نظر قرار دهيم. جان اليس
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ويـژه در متـون    در حوزة هنر، به» تباساق«، عالوه بر معناي تخصصي ”adaptation“. در زبان انگليسي، اصطالح 1

  م. –نيز هست. » شدن سازگار«و » انطباق«علمي، به معناي 
2. ecology 
3. Galapagos 
4. melanism 
5. filtration 
6. John Ellis 
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شود لذت ما از آثار ادبي در پيوند  كند كه اقتباس باعث مي آثار ادبي كانوني، استدالل مي
كـردن آن   اي ديگر [= منطبق اقتباس يك اثر در رسانه«د: دار شو با خاطره طوالني يا ادامه

كردن لذت مـا از اثـر اصـلي و تكـرار      شود براي طوالني اي مي اي ديگر] وسيله با رسانه
هـاي   گمان، به همان اندازه دربارة رواج اخير اقتباس ). ايدة اليس، بيþ-ÿ» (ايجاد خاطره

 "ايِ هـاي دوره  ل بـارز آن ژانـر درام  كند، كـه مثـا   تلويزيوني از متون كالسيك صدق مي
شمال و ]، ûĂûýجين آستين [ غرور و تعصبهاي  سي در بريتانياست، نظير اقتباس بي بي

]. البتـه، ايـن   ûĂāĀي جورج اليـوت [ &دانيل دروندا]، و ûĂÿÿ[ $اليزابت گَسكل #جنوب
استاني معاصـر  نوزدهمي فراتر رفته و به حوزة ادبيات د هاي قرن ها از حيطة رمان اقتباس

باشـگاه  قسـمتي اخيـر رمـان     توان به اقتبـاس سـه   اند، كه از آن جمله مي نيز كشيده شده
هـاي قبلـي بازسـازي     اشاره كـرد، كـه بـه انـدازة نمونـه      *] اثر جاناتان كوüúúû[ )اراذل

  ، است.ûăāúآميز دوره يا عصري خاص از تاريخ، در اين مورد دهة  ستايش
كـردن لـذت خـوانش اوليـة رمـان يـا لـذت         س، با طوالنيليس بر آن است كه اقتباا

برد؛ اين  شده سود مي از خاطرة بيننده از رمان اقتباس«برخورد اولية بيننده با متن اصلي، 
طور كه بيشـتر در مـورد    خاطره ممكن است حاصل خواندن خود رمان بوده باشد يا، آن

). ý» (رايـج از آن رمـان باشـد   اي عمـومي و   افتد، خاطره آثار كالسيك ادبيات اتفاق مي
كنـد و   ايـن خـاطره اسـتفاده مـي     از اقتباس«دهد:  گونه ادامه مي اليس سخن خود را اين

جاست كه من  ). اينý» (كند آن را محو كند كوشد با تصاويري كه خودش عرضه مي مي
اش را  كننـده  كنم، هرچند در جاهـاي ديگـر اسـتدالل قـانع     با اليس اختالف نظر پيدا مي

كـردن خـاطرة     پذيرم. دليل من براي مخالفت با جملة اخير او اين است كـه اسـتفاده   يم
بيننده از متن اصلي هميشه غايت مطلوب اقتباس نيست، يعني اقتباس لزومـاً در پـي آن   
نيست كه متن منبع را استفاده يا محو كند. در واقع، [...] همان دوام و بقاي مـتن اصـلي   

جـوار، كـه بخـش مهمـي از كـاركرد فرهنگـي        هـاي هـم   شاست كه روند مداوم خـوان 
اند، و همچنـين تجربـة مـداوم لـذت خواننـده يـا بيننـده از ردگيـري مناسـبات           اقتباس
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1. period drama 
2. North and South 
3. Elizabeth Gaskell 
4. Daniel Deronda 
5. The Rotters’ Club 
6. Jonathan Coe 
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سازد. خوانش يا تماشاي اقتباس شامل نـوعي حـس درونـيِ     ها را ممكن مي متن آميخته
هاي  تفاوت ها و سازي توان ما در يافتن شباهت شود كه تا حدي محصول فعال بازي مي

 گير داشتن و غافل  هاي القاشده است. همين حس دروني بازي و تعاملِ مرتبط توقع متن
  زعم من، در كُنه تجربة ما از اقتباس و تصرف جاي دارد. شدن است كه، به
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   بررسي تطبيقيِ دو فيلمنامة اقتباسي از نمايشنامة
  نئوفرماليستي رويكردبا  آنتوني شفر بازرس

  ، دانشيار دانشگاه تهرانبهروز محمودي بختياري
  ارشد كارگرداني دانشگاه تهران ، كارشناس1محسن صادقي اصفهاني

  
  

  چكيده
اي سـينمايي مطـرح جهـان را آثـار برگرفتـه از متـون ادبـي        ه توجهي از فيلم امروزه بخش قابل

هـا تبـديل بـه يكـي از      گونـه فـيلم   دهند. مطالعة رابطة ميان ادبيات و سـينما در ايـن   تشكيل مي
 ةدو نسـخ هاي پوياي دانش ادبيات تطبيقي شده است. موضوع مقالة حاضر نيـز بررسـي    حوزه

آنتـوني   ةبـا فيلمنامـ   ûăāüاول در سـال   ةسخن .است آنتوني شفر بازرس ةسينمايي از نمايشنام
هارولـد   ة) با فيلمنامـ üúúāسال بعد ( ýÿدوم  ةويچ و نسخ منكيه شفر و كارگرداني جوزف ال.

تطبيقي ايـن دو فيلمنامـه و قـرار     ةاند. بررسي و مطالع پينتر به كارگرداني كنت برانا ساخته شده
ركردهاي عناصر فيلمنامـه و چگـونگي فراينـد    كابه درك واند ت آنها در برابر نمايشنامه ميدادن 

 مةسـينمايي نمايشـنا   ة. اين مقاله سعي دارد تا با تحليل نئوفرماليستي دو نسخكمك كنداقتباس 
هـا و سـپس بررسـي تطبيقـي نتـايج       فـيلم  ةدهنـد  كاركرد عناصر تشكيلبا هدف تعيين  ،بازرس

اقتبـاس   زئي ــ در عناصر اثر مـورد حاصله، نشان دهد كه چگونه تغييرات ــ هرچند مختصر و ج
  شود. يم ،منجر به توليد دو اثر مستقل از هم، با معاني متفاوت

  
، آنتـوني شـفر، جـوزف ال.    بـازرس  نمايشـنامة نئوفرماليسـم،  اقتبـاس سـينمايي،    هـا:  كليدواژه

  ويچ، كنت برانا، هارولد پينتر منكيه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Email: sadeghi.director@gmail.com   (نويسندة مسئول) 
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  مقدمه
ي شـكل گرفـت بـه دنبـال روشـي بـراي       در شورو ûăüúنظرية ادبي فرماليسم كه در دهة 

در آنـان  هـا در شـوروي،    پاسخگويي به تازگي هنر مدرن بود. با وجود سركوب فرماليست
؛ ýüبا ترجمة آثارشان به انگليسي و فرانسوي در دنيا شـناخته شـدند (كريسـتي     ûăĀúدهة 

ر نظريات خود باوم). آنها د احمدي). مالك اصلي آنها نه ادبيات بلكه ادبيت متن بود (آيخن
ها محتوا يا معنا نتيجة نهايي اثر نيست  به بازتعريف فرم و محتوا پرداختند. از ديد فرماليست

ترين كاركرد  ). به اعتقاد آنها مهمüþبلكه يكي از اجزاي آن است (تامسون به نقل از اسالمي 
منجر به ادراك آن اند تا بدين ترتيب  از مفاهيمي بود كه عادي شده» زدايي آشنايي«اثر هنري 

از ديگر دسـتاوردهاي آنـان    2و پيرنگ 1). تمايز ميان داستانĀúها شود (اشكلوفسكي  پديده
ن ي). در بحث مطالعات سينمايي و تحليل فيلم نيز ديويد بوردول و كريسـت ýýبود (كريستي 

تامسون فرم فيلم را به دو بخش سيستم فرمال و سيستم سبكي تقسـيم كردنـد (بـوردول و    
). آنها همچنين بررسي مواردي همچون انتظارات فرمال و الگـوي بسـط فـيلم،    ÿĀمسون، تا

روايتگري (محدود و نامحدود)، دامنه و عمق اطالعات داستاني، معناي صريح (ارجـاعي و  
هاي تحليل فرماليستي فـيلم   آشكار) و معناي ضمني (تلويحي و داللتگر) را به عنوان روش

  ؛ بوردول و تامسون).üÿي، اند (اسالم پيشنهاد داده
كتـاب  مـثالً  مطالعات بسياري انجـام شـده اسـت.     سينما از ادبيات در حوزة اقتباس

بـه تفـاوت تجربـة خوانـدن رمـان و ديـدن فـيلم         وانمايي در سينما و ادبيات داسـتاني 
در آنجا كه به بحث ترجمـة  نيز، پردازد (كروبر). نظرية ياكوبسن دربارة انواع ترجمه  مي
پردازد، در مطالعات اقتباس مورد مطالعه قرار گرفتـه اسـت (سـجودي).     اي مي شانهبينان

فرايند اقتباس را به طور جامع مورد بررسـي   اي در باب اقتباس نظريهليندا هاچن نيز در 
اثر اقتباسي اثري اشتقاقي است كه مشتق نيست. اثـري كـه   «نويسد:  مي و قرار داده است

) و در ادامـه،  üþ(هـاچن   »ست و تودرتويي خـودش را دارد ثانوي است اما درجه دو ني
يـك داسـتان [تكـرار] بـا      ةكننده به تعريف دوبـار  اقتباس از تمايل اقتباس ةانگيز ةدربار

). جـولي سـندرز، يكـي ديگـر از     üÿگويـد (همـان    مـي سـخن  روشي متفاوت [تغيير] 
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1. fabula 
2. syuzhet 
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شمارد كـه متنـي را بـراي     مي مبدأكننده را مفسر اثر  پردازان حوزة اقتباس، اقتباس نظريه
). بنـابراين، ميـان اثـر    ûĂ-ûă 1سـندرز كند ( روزرساني مي بهبازنگري و مخاطبان جديد 

 ،). به همين دليلüþبينامتني وجود دارد (هاچن  اي ابطهر شونده و اثر اقتباس شده اقتباس
  ).üûن چ(كاردول به نقل از ها »مطالعات اقتباس اغلب مطالعاتي تطبيقي است«

و  ûăāü ،üúúāهـاي   تا كنون سه بار در سال ،آنتوني شفرنوشتة  ،2بازرسايشنامة نم
üúûþ  ايـن مقالـه سـعي    هاي سينمايي شده است.  دستماية ساخت فيلم) 3تمنّا(با عنوان

ويـچ و   منكيـه  كه به ترتيب توسط جـوزف ال.  üúúāو  ûăāüهاي  دارد با بررسي نسخه
هـا و   انـد، تفـاوت   توني شفر و هارولد پينتر ساخته شدههايي از آن كنت برانا و با فيلمنامه

هاي اين دو اقتباس را مورد مطالعه قرار دهد. هدف ديگر آن است كه عوامـل و   شباهت
ند. در مورد اقتبـاس  شوشوند، شناسايي و تحليل  عللي كه باعث اين تفاوت و تشابه مي

يز نكات جالب توجه فراوانـي  ن خودش و تبديل آن به فيلمنامه ةآنتوني شفر از نمايشنام
واحـد   ةديگر يا حتي كار با آن در يك رسان ةجايي اثر به رسان هجاب«چرا كه  وجود دارد

آنچـه در   ).ýÿن چاست (استم به نقل از هـا » بندي مجدد صورت«هميشه به معناي [...] 
ـ   اسـت اي  اي بينانشانه يند اقتباس شفر از متن خودش رخ داده ترجمهفرا ي در بـا تغييرات

  .جهت تقويت و همچنين بيان سينمايي معاني و مفاهيم نمايشنامه

  بررسي انتظارات فرمال و الگوهاي بسط پيرنگ در فيلمنامه
، مانند نمايشنامه، به معناي بازرس اسـت. ايـن عنـوان بالفاصـله     (Sleuth)نام هر دو فيلم 

ه جرمي (قتل، سـرقت و...)  كند. به اين ترتيب ك قواعد ژانر كارآگاهي را به ذهن متبادر مي
ماند و در سكانس پاياني، كارآگاه نابغـه (پـوآرو،    دهد، پليس از حل معما عاجز مي رخ مي

دارد.  زدني خود، پرده از راز بزرگ جنايت برمـي  با هوش مثال ،مارپل، شرلوك هلمز و ...)
ق و انـدرو  مـايلو فاسـ  «شـود:   در همان لحظات ابتدايي اثر نسبت مايلو و اندرو آشكار مي

اي متشنج و  ها معموالً در صحنهافشاي چنين حقيقتي در ديگر فيلم». شوهر معشوقه است
در كمـال آرامـش    بـازرس دهد و با ميل به انتقام همراه اسـت، امـا در    پركشمكش رخ مي
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بينـيم   افتد و در ادامه مـي  ها و همراه با نوشيدن مشروب در فضايي آرام اتفاق ميشخصيت
تنها قصد انتقام ندارد بلكه خواهان رسيدن همسر و فاسقش به يكـديگر نيـز   كه شوهر نه 

شود. كمي بعد، بـا   هست. بنابراين تا اينجا انتظار ما براي انتقام شوهر از فاسق برآورده نمي
مطرح شـدن توطئـة دزدي جـواهرات و دريافـت خسـارت از شـركت بيمـه، بـار ديگـر          

تـوان رويـدادها را بـه ايـن ترتيـب       شـود. مـي  حاكميت قواعد ژانر كارآگاهي برجسته مي
خواهند سر شركت بيمـه كـاله بگذارنـد. آيـا كارآگـاه      بيني كرد كه: دو كالهبردار مي پيش

اي كه انـدرو مـايلو    دهد تا لحظه ها رخ مي شود آنها را به دام بيندازد يا نه؟ دزديموفق مي
تظاري كه مـا بـراي انتقـام داشـتيم بـا      كند. در اينجا ان اندازد و به او شليك مي را به دام مي

اي  نويس ماجرا را به گونه شود. به بيان بهتر، هر دو فيلمنامه تأخير و غافلگيري برآورده مي
اي كه انتظـارش را نـداريم،   برند كه ما انتقام نگرفتن اندرو را بپذيريم اما در لحظه پيش مي

. شـيوة اسـتفادة دو فيلمسـاز از    پـذيرد  گيري همراه با غافلگيري مخاطب صورت مي انتقام
اي است كه اندرو مـايلو   ويچ به گونه عنصر غافلگيري بسيار متفاوت است. ميزانسن منكيه

كند كه ماسكش را به صورت  او را وادار مي ،)1دهد (تصوير  را در موقعيت اعدام قرار مي
در چنـين   ها و پشت بـه انـدرو بايسـتد و مقاومـت نكنـد. شـليك گلولـه        بزند، باالي پله

شود پـي بـردن بـه ايـن موضـوع       آيد. آنچه باعث غافلگيري مي وضعيتي قطعي به نظر مي
  اي براي مايلو بوده است. است كه تمام اينها تله

  
  1تصوير 
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ها و حذف  در مقابل، در فيلمنامة اقتباسي پينتر، نويسنده با سرعت بخشيدن به كنش
اي كه مايلو  ، درست در لحظه. در فيلم براناشود مي بينندهها باعث غافلگيري  چيني مقدمه

بـا شـليك ناگهـاني    » تو به خدا اعتقـاد داري؟ «گويد  رود و به او مي به سمت اندرو مي
هاي احتمالي اندرو بـه  ). تمام پاسخ2(تصوير  شويم گلوله و قطع جملة مايلو مواجه مي

  دهند.  برانگيز جاي خود را به شليك گلوله مي اين پرسش چالش

  
  2تصوير 

ويچ در اوج نااميديِ مـايلو و در فـيلم برانـا در     شليك گلوله در فيلم منكيه ،در واقع
  دهد.  اوج تالش مايلو براي زنده ماندن رخ مي

در نيمة دوم هر دو فيلمنامه، با ورود شخصيت بازرس، قواعد ژانر كارآگاهي بر اثـر  
مه نيسـت. آنهـا بـه دنبـال حـل      ها ديگر كالهبرداري از بيد. معماي بازرسشوحاكم مي

اي مواجه هسـتيم كـه در    معماي قتل مايلو تيندل هستند. در هر دو فيلم با بازرسان نابغه
هاي خـوني، اثـر گلولـه روي ديـوار      هاي الزم (لباسبدو ورود به محل قتل تمام سرنخ

رس اي كه ما مبهـوت هـوش سرشـار بـاز     كنند. در لحظه و...) را در زماني كوتاه پيدا مي
ويـچ) هسـتيم، بـاز هـم بـه شـكل        بلك (در فيلم برانا) و بازرس داپلر (در فـيلم منكيـه  

فهميم كه بازرسي در كار نيست و همه چيز نقشة مايلو براي تالفـي   اي مي غافلگيركننده
بنـدي   ويچ براي غافلگيري ما در اين لحظه، ريشه در عنوان بوده است. البته شگرد منكيه

او با معرفي بازيگري كه وجـود خـارجي نـدارد، مـا را در انتظـار      آغازين فيلمش دارد. 
دارد كه هرگز رخ نخواهد داد. پينتر در اين بخش از فيلمنامه باز هم با  رويدادي نگه مي

كنـد. اگـر در فـيلم     چيني و افشـاي ناگهـاني واقعيـت مـا را غـافلگير مـي       حذف مقدمه
كند و بعد خود را مقابـل  ش را پاك ميمأنينه گريم صورتآرامش و طويچ، مايلو با  منكيه
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دهد، در فيلم برانا عمل پاك كردن گريم در مقابـل چشـمان انـدرو و بـه     اندرو قرار مي
  دهد. آميز رخ مي سرعت و با رفتارهاي جنون

ــام ــد از انتق ــرز چشــمگيري در    بع ــه ط ــه ب ــدرو، راه دو فيلمنام ــايلو از ان ــري م گي
انتقامشان كـامالً متفـاوت    د مايلوها براي تكميلشود. شگر از هم جدا مي پردازي داستان

اطالعـات داسـتاني اسـت.     نويس همچنان افشاي غافلگيرانة ست، اما شگرد دو فيلمنامها
هـا در پايـان غافلگيرانـه و ناگهـاني دو فـيلم نيـز مشـهود اسـت. در فـيلم           اين تفـاوت 

، اندرو حرفش است كردهاستفاده » آمدن پليس«از آنجا كه مايلو قبالً از حقة  ،ويچ منكيه
كشد. بالفاصله با ظـاهر شـدن نـور و     كند و او را با شليك گلولة واقعي مي را باور نمي

شـويم.   كه اين بار حرف مايلو درست بوده است، غافلگير مـي  از اين ،صداي آژير پليس
انـدرو بسـيار ناگهـاني و غافلگيرانـه      بـه دسـت  در پايان فيلمنامة پينتر، لحظة قتل مايلو 

روي تخـت افتـاده و مـايلو     ،خـورده  شكسـت  ،د. بـه ايـن ترتيـب كـه انـدرو     رس فرامي
پيروزمندانه در حال ترك خانه است، اما ناگهان اندرو با شليك گلوله مـايلو را از پـا در   

آورد. سقوط ناگهاني مايلو از پيروزي به شكست عامـل تشـديدكنندة غـافلگيري در     مي
  اين اقتباس است.
(دزدي جـواهرات،   ر دو فيلمنامه در ابتدا به بيننده اطالعـات غلـط  ه ،به اين ترتيب

كننـد.   اي كوتاه مخاطب را غافلگير مـي  سپس در لحظه ،دهند قتل، ورود بازرس و...) مي
هـاي   كند و آنها را مطابق با كشف مخاطب در آن لحظه، به اطالعات پيشينش رجوع مي

  كند. جديدش از نو معنا مي
، )A(ها را به سه بخش كلي تقسيم كرد: آمدن مـايلو  وان فيلمنامهت در نگاهي كلي، مي

از لحظـة شـروع تـا اولـين      ،در هر دو فيلمنامـه  ).C(و كشته شدن مايلو )B(بازي كردن
كنـد. در ادامـة    بسـط پيـدا مـي    ABCصورت اين الگو به  ،شود باري كه مايلو كشته مي

ت آمدن يشود. اما از آنجا كه كيف كرار ميها نيز تا پايان فيلم مجدداً همين الگو ت فيلمنامه
توان گفت كه الگـو   اول فيلم متفاوت است مي ةمايلو، بازي كردن و كشته شدنش با نيم

و  اسـت  `ABCA`B`Cهـا   يعني الگوي كلي فيلم ؛كند نمود پيدا مي `A`B`Cبه صورت 
منجر به واقعي تفاوتي كه  ا كيفيتي متفاوت است؛نيمة دوم فيلمنامه تكرار نيمة اول آن ب

  شود. شدن بازي و مرگ واقعي مايلو منجر مي
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  بررسي روايتگري: دامنه و عمق اطالعات داستاني
شيوة افشاي اطالعات داستاني در اين دو اثر ارتباط تنگاتنگي با شگرد غـافلگيري دارد.  

  كنند: ها به دو دليل با موفقيت ما را غافلگير مي فيلمنامه
  دود اطالعات داستاني در مدت زمان طوالني.ارائة دامنه و عمق مح -
  افزايش ناگهاني دامنه و عمق اطالعات داستاني در مدت زمان كوتاه. -

كـه انـدرو مـايلو را در دام دزدي جـواهرات بينـدازد،       به عنوان مثال، تا پـيش از آن 
خبـر اسـت و فقـط انـدرو      مخاطب نيز همچون مايلو از تله بودن سرقت جواهرات بـي 

كه سرقت تله بوده اسـت   ت واقعاً چه اتفاقي در حال رخ دادن است. افشاي ايندانس مي
گسترش دامنه و عمق اطالعات داستاني و غافلگيري را توأمان براي مخاطب و مايلو به 
همراه دارد. همچنين با ورود بازرس، دامنه و عمق اطالعات مخاطب بـه همـان انـدازة    

ست. مخاطب نيز مانند انـدرو از بازگشـت مـايلو    دامنه و عمق اطالعات اندرو محدود ا
شود. البته لحظاتي هم هست كه  بازيِ مايلو غافلگير مي بي خبر است و در پايانِ كارآگاه

دامنه و عمق اطالعات مخاطب از هر دو كاراكتر كمتر و محدودتر است. از ابتداي فيلم 
ز اين رابطه نـدارد و ايـن   تا لحظة افشاي رابطة همسر اندرو و مايلو، مخاطب اطالعي ا

كنند. به همـين   در حالي است كه هر دو آنها با اشراف به اين موضوع با هم مالقات مي
كنـد كـه مـايلو كشـته     ترتيب، در صحنة ورود مايلو در نقش بازرس، مخاطب گمان مي

شده است، چرا كه شليك گلوله را به چشم ديده است. اما مايلو و اندرو از مشقي بودن 
برداري از همـين   دانند كه مايلو زنده و سالم است. مايلو با بهره ه اطالع دارند و ميگلول

  شود از اندرو انتقام بگيرد. واقعيت موفق مي
توان گفت در طول اين دو اثـر، حـداكثر دامنـه و عمـق اطالعـات       به اين ترتيب مي

طالعـات  اي نيسـت كـه ا   هاست و لحظـه  شخصيتمخاطب از داستان به اندازة يكي از 
  ها باشد. مخاطب از وقايع داستاني بيش از شخصيت

  بررسي معاني آشكار و پنهان
ايـن  لة خيانت دارنـد. خيانـت در   مسئدر اولين سطح معنايي، دو فيلم ارجاع مستقيم به 

ـــ هرچنـد بـه نـدرت      داستان نيازي به توضيح و تفسير ندارد، چرا كه در تمـام مـدت  
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و در واقع نيـروي محـرك   شخصيت اصلي مالقات دو علت ــ شود  دربارة آن بحث مي
خواهـد زن  خواهد از فاسق همسرش انتقام بگيرد، مايلو هم مي فيلمنامه است. اندرو مي

لة ئسـت كـه حـول مسـ    ا ها رويدادهايي اش را از چنگ شوهرش بربايد. اين مورد عالقه
  گيرد.  خيانت شكل مي

 بـار  هـاي خـون   در قالب بـازي دو طرف درگير در ماجرا رقابت و كشمكش خود را 
سطح دوم معنايي يا معني آشكار دو فيلم اسـت. كيفيـت   » بازي«، برند. بنابراين پيش مي

هـا در فيلمنامـة شـفر     ها در دو فيلم به طرز چشمگيري متفاوت است. بـازي  انجام بازي
له بـه  ئبيشتر معطوف به لذت بردن از بازي در كنار يك همبازي خوب است. ايـن مسـ  

ريـزي شـده    شخصيت او طوري طـرح  :گردد پردازي اندرو در متن شفر بازمي شخصيت
برد. امـا در فيلمنامـة اقتباسـي     است كه از بازي، رقابت و داشتن رقيبي باهوش لذت مي

كه بيشتر در بازيچه قرار دادن و بـه بـازي گـرفتن طـرف      ،پينتر، لذت نه در انجام بازي
ويچ با معماهايي مواجه هسـتيم   يي از فيلم منكيهها در صحنه ،مقابل است. به عنوان مثال

 بينـيم.  يي را نمـي معماهـا  چنـين اما در فيلم برانـا   كند، كه يكي براي ديگري طراحي مي
 جـورچين هـاي فكـري پيچيـده،    هاي متحـرك، بـازي  حضور پررنگ البيرنت، عروسك

  كننده دارند. سرگرمهاي معمايي و  اسنوكر و... تأكيد بر بازي تاالرسفيد بدون طرح،  تمام
  

        
  . محل پنهاني جواهراتÿتصوير       خنده . مجسمة جك خوشþتصوير              . البيرنت   ýتصوير          

هـاي مختلـف    اندرو از بازي كردن نقـش بينيم كه  بارها ميهمچنين در فيلمنامة شفر 
  :هاي نقش از جمله ،برد لذت مي

  ،)Āتصوير سنت جان لرد مريديو ( -
  ،)8راهب مخوف و كنت فرانسوي (تصوير  -
  ،خدمتكار پير -
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  ،)7(تصوير  است كه با طناب به صندلي بسته شده يودش به عنوان گروگانخ -
  كند. بازرس كه قاتل (يعني خودش) را تبرئه مي -

  

                           
   اندرو در حال بازي نقش گروگان .āتصوير           اندرو درحال بازي نقش لرد مريديو .Āتصوير          

  
  اندرو و مايلو در حال بازي نقش كنت و كنتس فرانسوي .Ă تصوير

كنـد. بـه   لذت بردن از بازي كردن و نقش بازي كردن در مورد مايلو نيز صـدق مـي  
  :هاي زير اشاره كرد توان به نمونه ، ميعنوان مثال

  ،)ÿوير حل معماي محل مخفي جواهرات (تص -
  ،)Ăپوشي و بازي نقش كنتس فرانسوي (تصوير  بدل -
  ،)ûپوشي و بازي نقش دلقك سيرك براي انجام دزدي (تصوير  بدل -
  بازي نقش گروهبان تارانت.  -

هـاي   هاي آنها نيز جنبـه  تر شدن رقابت مايلو و اندرو، بازي البته در طول فيلم، با جدي
شوند. همان لذتي كـه انـدرو و    آلود مي و خون دهند و خشن تفريحي خود را از دست مي

برند، در فيلم برانا از بازيچه قـرار دادن يكـديگر    ويچ از بازي كردن مي مايلو در فيلم منكيه
شـود، انـدرو بـا تبلـت در حـال       شود. وقتي مايلو براي دزدي وارد خانه مـي  نصيبشان مي

ا تبلت و گوشي تلفن همـراه  )، تصويري كه يادآور بازي كردن ب9تماشاي اوست (تصوير 
است. به همين ترتيب، وقتي مايلو در حال به هم ريختن خانه است و به دنبال جـواهرات  
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گيـرد و او را بـه    گردد، اندرو همچون يك كارگردان، كنترل بازيگرش را به دست مـي مي
 دهد كـه مـايلو،   دهد. تمام اينها در شرايطي رخ مي خواهد سوق مي سمتي و سويي كه مي
  كه بازي كند، وسيلة بازي اندرو شده است. پوشي و بدون اين بدون هيچ گريم يا بدل

  
  گر مايلو است تبلت نظارهاندرو از  .9تصوير 

در فيلمنامة پينتر، بازيچه قرار دادن ديگري جايگزين بـازي كـردن بـا     ،به اين ترتيب
بينـيم، زمـاني   كردن مي اندرو را در حال نقش بازي ما اي كهشود. تنها لحظههمبازي مي

و بـا دزد درگيـر    گذارد ميماجراي سرقت جواهرات  پا بهاست كه در نقش صاحبخانه 
در ادامة تعريف داستان دزدي جواهرات با بازي كردن نقـش مـايلو، در    ،شود. اندرو مي
بـدل  هويـت   گـري بـي   كنـد و او را بـه نظـاره    مـي  مل تمام وجود او را متعلق به خودع

رود كـه انـدرو و مـايلو در لحظـة بـاز كـردن        زي با هويت تا جايي پيش مي. باسازد مي
زيـر ايـن    وگـوي  گفـت توانند هويتشان را از هم تفكيك كنند.  گاوصندوق به سختي مي

  دهد: موضوع را به روشني نشان مي
  مايلو: صبر كن... من االن خودم هستم؟... يا هنوز تو مني؟

  االن خودتي...اندرو: نه... تو االن خودتي... تو 
  مايلو: من؟

  اندرو: نه... نه...
  مايلو: تو هنوز مني؟

  .اندرو: ... تو االن خودتي... و ... من... من االن خودم هستم
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تظاهر اندرو به فراموش كردن شغل مايلو نمونة ديگـري از بازيچـه قـرار دادن هويـت     
دهند كه  فيلم ارجاع ميساز مخاطب را به نسخة قديمي  اي كه نويسنده و فيلم اوست: لحظه

آفريني مايكل كـين در هـر    ها و نقش در آن مايلو آرايشگر است. در واقع، اسم مشترك فيلم
ويچ و در واقع دعوت مخاطب به تطبيق دادن و مقايسـه  دو فيلم، باعث يادآوري فيلم منكيه

تودرتـو و  «آثـاري ذاتـاً   «هـا را   تـوانيم اقتبـاس   كردن دو فيلم است. در چنين شرايطي ما مي
(ارمارت، به نقـل   »هاي اصلي خود هستند به حساب آوريم كه هميشه يادآور متن» چنداليه

كنيم ). اگر ما با متن مورد اقتباس آشنا باشيم، هميشه حضور آن را احساس ميüúاز هاچن 
كه بر متني كه در حال حاضر به طور مستقيم با آن مواجهيم، سايه افكنده است (همان). بـه  

ان مثال، در نمايشنامه و فيلمنامة شفر، مايلو تيندل آرايشگر است و با اسـتفاده از همـين   عنو
تواند تغيير چهره دهد و در هيئت بـازرس داپلـر بـه خانـة انـدرو بيايـد. امـا در         مهارت مي

فيلمنامة اقتباسي پينتر، شغل مايلو به بازيگر تغيير پيدا كرده است. اين تغييـر بـه او توانـايي    
دهد اما در طول فيلم چند بار شاهد آن هستيم كه اندرو، بـا تظـاهر بـه     بازي كردن مينقش 

نامد، كاري كـه، در لحظـاتي پـيش از شـليك      فراموش كردن شغل مايلو، او را آرايشگر مي
انگيزد و بـا فريـاد    كه مايلو بسيار ترسيده است، خشم او را برمي اندرو به مايلو، با وجود آن

شود. در ادامة بازي با هويت رقيب، زماني كه مايلو براي انتقـام بـه    ور ميشغل خود را يادآ
گردد، با پوشاندن جواهرات به اندرو هويت جنسـيتي او را بازيچـه قـرار     خانة اندرو بازمي

  ). ûúدهد تا از اين طريق او را تحقير كند (تصوير مي

  
  جواهرات را به اندرو پوشانده استمايلو  .ûúتصوير 

پـذيرد.   هاي پاياني فيلم نيز مايلو پيشنهاد اندرو مبني بر زندگي با وي را مي شدر بخ
شود او را بازيچة خود قرار دهد. بازيچه قرار  موفق مي دختراو با بازي كردن نقش يك 
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بينـيم) نيـز صـدق     را در فيلم نمـي  اودادنِ ديگري، به نوعي در مورد مگي (كه هيچ گاه 
مگي از كاري بـا مـايلو كـرده خبـر دارد و حسـابي      «گويد كه  يكند. اندرو به مايلو م مي

  .»لذت برده و خنديده است
شود، معاني تلويحي است. در اين سطح از  سطح معنايي بعدي كه در دو اثر بررسي مي
كنند. در متن شفر، از آنجا كه اندرو مدام در  معنا دو فيلم بسيار متفاوت از يكديگر عمل مي

اش را به رخ مايلو بكشد و او را به دليـل مهـاجر بـودنش     يت انگليسيتالش است تا اشراف
توان  اشاره دارد. مي» زوال اشرافيت«توان گفت كه فيلم، به شكل تلويحي، به  تحقير كند، مي

تأكيد بر ناتواني جنسي و تنهايي اندرو را در راستاي همين مسئله ديد. اندرو بسيار تنهاست: 
اش، تئا، نيز همدست مايلو شده است تا او را  كرده، بلكه معشوقه نه تنها همسرش او را رها

ها نيـز حـاكي از شكسـت     تحقير كند. پريشاني او در پايان فيلم، در لحظة سر رسيدن پليس
مطلق و فرو ريختن غرور وي در مقابل مايلو است. اندرو مايلو را كشته اما خـودش اسـت   

به يـك  «ازد. در پوستر تبليغاتي فيلم آمده است: ب كه گرفتار پليس خواهد شد و بازي را مي
بيند، جنايت كاملي نيست و به همـين   جنايتي كه اندرو تدارك مي» جنايت كامل فكر كن...

توان او را بازنده قلمداد كرد. شكست و درماندگي اندرو در انتهـاي فـيلم درسـت    دليل مي
اش  رو بـا غـرور از توانـايي جنسـي    نقطة مقابل نيمة اول فيلم است. در نيمة اول فـيلم انـد  

هـا   كه نوبت به مايلو برسد همة گوي كه در بازي اسنوكر، پيش از آن كند و از اين تعريف مي
شود. پس از شليك گلولة مشقي به مـايلو نيـز    كند، حسابي سرخوش مي را وارد سوراخ مي

غـرور و   ûüو  ûûرقصـد. تصـاوير    كند و مغرورانه مـي  اي برپا مي نفره براي خود جشن تك
  دهند.  استيصال اندرو را در نيمه و پايان فيلم به خوبي نشان مي

             
  شود هوش مي . اندرو از ترس حضور پليس بيûüتصوير     گيرد   اش را جشن مي . اندرو پيروزيûûتصوير        
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ادة ز توان گفت كه در طول فيلمنامه مراحل سقوط و زوال يك اشـراف  به عبارتي مي
  دارد.اشاره اين طبقة اجتماعي ة كنيم كه به زوال و پايان دور انگليسي را دنبال مي

كـه   شـود  ونشـان مـي   نـام  اي بـي  اي بسيار كوچك به معشوقه در فيلمنامة پينتر اشاره
اع نـ قابراي  يصرفاً به عنوان تمهيداندرو از آن د وجود خارجي ندارد و كرتوان ادعا  مي

 او را هنگـامي كـه انـدرو    ،جواهرات استفاده كرده است. مايلو نيـز دزدي  هكردن مايلو ب
تمايلش به مگـي،   گويد و براي اثبات عدم اش از زنان مي از بيزاري كند، ميتهديد به قتل 

خواهد كـه   . در ادامه نيز اندرو از مايلو ميكند اش تعريف مي دوران مدرسهاي از  خاطره
  هاي زير كامالً آشكار است:آن دو در ديالوگ هاي براي هميشه پيش او بماند. گرايش

  من ذهنت رو دوست دارم. […]اندرو:  
  مايلو: واقعاً دوست داري؟

  من به اين نتيجه رسيدم كه تو آدم مورد عالقة من هستي. […]اندرو: من رو به هيجان مياره. 
  مايلو: هستم؟

[…]  
 […]ئـاتر شخصـي داشـته باشـي؟     خواي سالن ت مي […]خواي؟  اندرو: من پولدارم. تو چي مي

  شه تختخوابت. شه اتاق خوابت و اين مي اينجا مي
  كني كه اينجا زندگي كنم؟ مايلو: داري ازم درخواست مي

  […]ريم  خوام كه پيشم بموني. اوه. راستي، مسافرت هم مي اندرو: آره. ازت مي

گـر فـيلم    گر است. به منظور بررسي معناي داللـت  بعدي معناي داللت معنايي سطح
بنـدي   گذرانيم. در عنوان بندي پاياني را از نظر مي بندي آغازين و عنوان ويچ، عنوان منكيه

بينيم كه تصوير روي  هاي نمايش مي هاي متنوع صحنه آغازين، تصاوير مختلفي از ماكت
شـويم. در   وارد دنياي فيلم ميما گيرد و ماكت جان مي سپس ،ماند يكي از آنها ثابت مي

شود. كل  جان و تبديل به ماكت مي ها صحنه دوباره بي از همة كشمكش پسفيلم،  پايانِ
فيلم ما را در  ،دهد. به اين ترتيب جان رخ مي داستان فيلم بين تصاويري از دو ماكت بي

مـبهم بـودن مـرز    «فيلمنامـه بـر    ،دارد. در واقعمعلق نگه مي» واقعيت/ غيرواقعيت«مرز 
شود كـه آنچـه    لت دارد. در پايان فيلم اين پرسش مطرح ميدال» واقعيت و غيرواقعيت 

مـاكتي از آن   كه هاي پليسي اندرو بود ها و داستان ديديم واقعي بود يا فقط يكي از بازي
توانسـتيم   وجود دارد كه اگر به جاي ايـن ماكـت مـي   امكان نيز ساخته شده است؟ اين 
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اصر ديگري نيـز در فـيلم هسـت    ديديم. عن وارد ماكت ديگري شويم، دنياي متفاوتي مي
كند. پيشتر بـه اسـم بـازيگري كـه وجـود خـارجي نـدارد در         كه اين معنا را تقويت مي

بازيگري كه مدام منتظر ورودش به صحنه هسـتيم و   ،بندي آغازين فيلم اشاره شد عنوان
ويچ بازيگر جديدي را به سينما معرفي كرده است امـا در پايـان    كنيم كه منكيه گمان مي

بوده است. حتي پوستر تبليغاتي فيلم نيز به نوعي در خـدمت  نام فهميم كه فقط يك يم
رخ داده، پـس جسـد    ياگـر جنـايت  : «اسـت  در پوستر فـيلم نوشـته شـده    اين معناست.

  دهد: اي به اين پرسش مي كننده پاسخ قانع )مايلو(بازرس داپلر » كجاست؟
  ]منظورش جسد است.[اندرو: كجاست؟  

شـه. حتـي اگـر هـم نشـه، مهـم نيسـت. مـا         دير يا زود پيدا مـي  ]جسد [ نيست آقا.داپلر: مهم 
خط شما مبني بر دعوت از آقاي تيندل رو داريم. صداي شليك سه گلولـه شـنيده شـده.     دست

هاش تو كمـد شـما پيـدا    جاي گلوله روي ديوار هست. خونش روي راه پله ريخته شده. لباس
  كي به جسد احتياج داره؟ ]كثم [شده. خودش هم كه پيداش نيست. 

اگر همه چيز بـه خـاطر يـك زن اسـت، كـدام      «همچنين در پوستر فيلم آمده است: 
هـيچ وقـت وجـود    مـا  شود.  مارگريت و تئا فقط صحبت مي بارةدر تمام فيلم در» زن؟

: عكس، پرترة نقاشـي، جـوراب،   مانندي هايشان به اشياي و نشانه بينيم حقيقي آنها را نمي
بـه   نادري نيـز  در موارد شود. محدود مي لباس خواب، كفش، مژة مصنوعي و...دستبند، 
اندرو، مارگريت را زني ولخرج و تئـا   :شود هاي ظاهري يا رفتاري آنها اشاره مي ويژگي

  كند. را الهة زيبايي توصيف مي
داللت دارد. پيشـتر،  » لة قدرت و كنترلئمس«به  ،گر در سطح معناي داللت ،فيلم برانا

به تفاوت بازي كردن و بازيچه قرار دادن در دو فيلم اشاره شد.  ،سطح معناي آشكار در
تـوان   بازيچه قرار دادن ديگـري دارد. مـي  لة قدرت در فيلم برانا ارتباط تنگاتنگي با ئمس

يافتن بر وي هسـتند.   هها با بازيچه قرار دادن ديگري در پي سلط گفت در فيلم برانا آدم
  »از قوانين اطاعت كن.«نا آمده است كه: در پوستر فيلم برا

دريافـت چنـين معنـايي را     ،به عنوان ابزار كنترل ،هاي مداربسته حضور پررنگ دوربين
ويچ تأثير بسزايي در شكست انـدرو   هاي امنيتي در فيلم منكيه كند. نبود دوربين تقويت مي

ام خـوردن اسـت كـه    اش در حـال شـ   خبر از همه جا در مهمانيِ تك نفره دارند. اندرو بي
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كند. اما در فيلم برانا، زماني كه بـازرس   بازرس داپلر با ورود از در پشتي او را سردرگم مي
دهنـد و   هاي امنيتي به اندرو هشـدار مـي   بلك در حال نزديك شدن به خانه است، دوربين
كنـد. همچنـين در آغـاز فـيلم، در لحظـة       اندرو خود را آمادة مواجهه با بازرس بلـك مـي  

گيـرد و بـا اتوموبيـل بـزرگش بـه او       عارفه، اندرو به راحتي اتوموبيل مايلو را ناديده مـي م
كند. در ادامه نيز بـا در دسـت داشـتن دسـتگاه كنتـرل از راه دور درهـاي        فخرفروشي مي

 ăسازد (تصـاوير   رو خود مي گيرد و او را دنباله مخفي در واقع كنترل مايلو را به دست مي
زگشت مايلو در نقش بازرس بلك، حاال نوبت مايلو است كـه كنتـرل را در   ). اما با باûýو 

دست بگيرد و نورها را به دلخواه خود تغيير دهـد، اتفـاقي كـه خوشـايند انـدرو نيسـت.       
هـاي   ). اوج كنترل و تسلط مايلو بر اندرو آنجاسـت كـه بـا تحريـك گـرايش     ûþ(تصوير 
گفـت   كند. اندرو كـه مـي   داري از خودش ميبر خواهانة اندرو او را وادار از فرمان همجنس

كند و  شود و دستورهاي او را اجرا مي فرمان مايلو مي به حاال گوش» از قوانين اطاعت كن!«
دهـد.   مايلو، به شكل تحقيرآميزي، همچون يك ارباب با بشكن زدن به نوكرش دستور مي

يير شـرايط اجتمـاعي و   هاي امنيتي در فيلم برانا امكاني است كه تغ حضور پررنگ دوربين
ويـچ سـاخته شـد،     گذر زمان در اختيار اين فيلم قرار داده است. در زماني كه فـيلم منكيـه  

فناوري دوربين مداربسته وجود داشت اما هنوز به طور گسترده در سطح شـهرها اسـتفاده   
شد. شرايط در زماني كـه فـيلم برانـا سـاخته شـد كـامالً متفـاوت اسـت. اسـتفاده از           نمي
هـا  هاي مداربسته براي كنترل عبور و مرور و كاهش جرائم در معـابر و سـاختمان   بيندور

اي براي به كنتـرل درآوردن  اي نيز به آن به وسيلهاتفاقي رايج است. البته در كنار اينها، عده
كنندگان [...] به عنوان خواننـده، ابتـدا    اقتباس«كنند.  افراد جامعه به توسط حاكمان نگاه مي

» كننـد]  را به شيوة خودشان تفسير و سپس، در مقام آفريننده، آن را از آن خود [مي روايت
روز كردن زمان داسـتان بـا [..]    با به«زنند. آنها  ) و دست به آفرينش دوباره ميûĀā(هاچن 

كنند. [اين كار] تالشي اسـت بـراي يـافتن داللـت و      مسئلة دريافت دست و پنجه نرم مي
هـا و   ). در چنين شرايطي اسـت كـه بـازي   üúā(همان » اطبان خودطنيني معاصر براي مخ

هاي مداربسته و سيسـتم امنيتـي    معماهاي پيچيده در فيلمنامة شفر جاي خود را به دوربين
دهـد. اسـتفاده از فنـاوري دوربـين مداربسـته نـه تنهـا مناسـبات ميـان           فيلمنامة پينتر مـي 

روز كردن اثر اقتباسي نيز به  ار در جهت بهاي آشك دهد، بلكه نشانه ها را تغيير مي شخصيت
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كنندگان به منظور كم كردن فاصلة  آيد. معاصر كردن كاري است كه بيشتر اقتباسشمار مي
  ).üûýدهند (همان  مخاطب و اثر اصلي انجام مي

  

     
  ر دست بازرس دستگاه كنترل از راه دور د .ûþتصوير     دستگاه كنترل از راه دور در دست اندرو .ûýتصوير 

  گيري نتيجه
توان نتيجه گرفت كه آنچه دو اثر را به يكديگر شـبيه يـا از هـم     گفته شد، ميبنابر آنچه 
كند تنها داستان فيلم نيست، بلكه تغييرات هرچند جزئـي در عناصـر فرمـال     متفاوت مي
طبيقي شود. جدول زير نتايج اين بررسي ت منجر به توليد آثار متفاوت مي نيزمتن و فيلم 

  دهد: را به طور اجمالي نمايش مي
  فيلمنامة هارولد پينتر فيلمنامة آنتوني شفر عنصر فرمال در فيلمنامه

  غافلگيري غافلگيري انتظارات فرمال
  ’ABCA’B’C’ ABCA’B’C الگوي بسط پيرنگ

  محدود محدود روايتگري
  خيانت خيانت معناي ارجاعي
  بازي بازي معناي آشكار
  هاي جنسي گرايش زوال اشرافيت يمعناي تلويح

نامعلوم بودن مرز واقعيت و  گر معناي داللت
 غيرواقعيت

اعمال قدرت و كنترل بر 
  ديگري

 بررسي اجمالي نتايج حاصل از تحقيق .1جدول 
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سـازد   توان گفت آنچه فيلمنامة اقتباسي پينتر را به اثر آنتـوني شـفر شـبيه مـي     در پايان مي
است. پينتر همچنين با حفظ برخي از عناصـر فرمـالِ   » و فاسقِ همسرشوهر «بازگويي داستان 

فيلمنامة شفر (انتظارات فرمال، الگوي بسط پيرنگ و ساير موارد) آشكارا به اثـر اوليـه وفـادار    
برداري، دست به تالش بـراي   ماند اما در حين تكرار همين الگوهاي فرمال، با پرهيز از كپي مي

زند و موفـق بـه    ازي اثر براي مخاطب جديد در شرايط جديد ميخلق معاني متفاوت و بازس
  شود تا در نهايت اثر را از آن خود كند. ايجاد تفاوت در اثرش نسبت به فيلمنامة شفر مي
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  ادبيات تطبيقيدر مجلة  راهنماي نگارش مقاالت

  
  اهداف و گستره
ها، گسترش  يين نظريهاي است كه با هدف تب رشته پژوهشي و بينا ـ  اي علمي مجله ادبيات تطبيقي

هاي  شود. اين مجله در زمينه 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

سينما، نقاشي، عكاسي، موسيقي، علوم اجتماعي، هاي علوم انساني ــ مانند  رابطة ادبيات با ساير شاخه
شناسي، تاريخ، حقوق، مطالعات فرهنگي، فلسفه و مطالعات اديان ــ و علوم دقيق ــ مانند محيط  روان

هاي جديد ادبيات تطبيقي همچون مطالعات  شناسي، فيزيك و پزشكي ــ و نظريه زيست، زيست
هاي ادبيات  هاي علمي و معرفي و نقد كتاب ن، گزارشفرهنگي تطبيقي، مطالعات ترجمه و ادبيات جها

پذيرد. اين مجله در حال حاضر هر شش ماه يك بار توسط فرهنگستان زبان و ادب  تطبيقي مطلب مي
  شود. فارسي منتشر مي

  
  راهنماي نگارش مقاله

  در مقالة ارسالي، نكات زير بايد رعايت شود: 
 باشد.كلمه  200تا  150چكيدة فارسي مقاله بين  .1
 كلمه باشد. 9000تا حداكثر  6000طول مقاله  .2
عنوان مقاله، نام و سمت نويسنده/ نويسندگان، نام دانشگاه يا مؤسسة محل اشتغال، نشاني  .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
 نويسنده (نويسندگان) به شرح زير در پايان مقاله آورده شود:

). 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«ويسنده، نام. : نام خانوادگي نمجله
  )/ شمارة نشريه (سال انتشار): صفحات.حروف سياه). شمارة دوره (حروف مورب(

). حروف موربنام نشرية الكترونيكي ( .»عنوان مقاله«: نام خانوادگي، نام. پايگاه اينترنتي
  ريخ مراجعه به وبگاه (روز   نام ماه   سال)شمارة دوره (سال انتشار مقاله). تا

  ˂نشاني دقيق پايگاه اينترنتي˃



 

 
 

ها در متن به صورت مورب بيايد و  ها و مجسمه ها، نقاشي ها، نمايشنامه 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  اعارج .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. تگي (يك سانتيصورت جدا از متن با تورف
پذيرش مقاله مشروط به تأييد شوراي داوران است كه به اطالع نويسندة مسئول خواهد  .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. اله در پانوشت صفحة اول مقاله درج ميتشكر از افراد و مراجع پشتيبان مق .9

اين مجله در ويرايش مقاالت ارسالي آزاد است. مسئوليت صحت و اعتبار علمي مطالب به  .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 پژوهشگران قرار خواهد گرفت. دفتر مجله دو نسخه از مجله را براي نويسنده ارسال مي
هاي داخل يا خارج از كشور چاپ شده باشد. نويسنده يا  يك از مجله مقاله نبايد در هيچ .12

پس از ارسال مقاله به اين نشريه و قبل از تعيين تكليف نهايي مقاله نبايد آن را به  نويسندگان
 د.كننجاي ديگر ارسال 

  
  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 ←د. (مثال: ميشود نگاري مقاله رعايت شو فاصله در حروف است. نيم

 ها) گل
 .13متن مقاله با قلم بي لوتوس  .2
 سياه. 18عنوان مقاله با قلم بي نازنين  .3
به نشاني پست  Microsoft Wordشده در برنامة  نگاري چاپ از مقاله، حروف يك نسخة قابل .4

نويسنده اعالم الكترونيكي مجله فرستاده شود. دريافت مقاله از طريق پست الكترونيكي به 
 خواهد شد.
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A Comparative Study of Two Adaptations of Anthony 
Shaffer's Sleuth: 

A Neo-formalistic Approach 
 
Behrouz Mahmoudi Bakhtiari 
Associate Professor, Tehran University, Tehran, Iran 
Mohsen Sadeghi Esfehani 
M.A. in Directing, Tehran University, Tehran, Iran 
 
Several film adaptations have been produced on the basis of dramatic 
works so far. For example, we know of famous adaptations of 
Oedipus Rex, Hamlet, Macbeth, The Glass Menagerie, Death and the 
Maiden, and several others. Although there are thorough analyses of 
all these adaptations, it rarely happens that two adaptations of an 
individual play are studied comparatively. One of the plays, which has 
more than one film adaptation is Sleuth by Anthony Shaffer. In this 
article, it is aimed to compare the films Sleuth (Joseph L. Mankiewicz, 
1972) and Sleuth (Kenneth Branagh, 2007), with the screenplays 
written by Shaffer himself and Harold Pinter respectively. The article 
intends to do a neo-formalist analysis of these two works, in the hopes 
of identifying the function of the forming elements of the films, and 
show that how the changes (even brief and slight ones) in the elements 
of the two works may lead to two distinct, independent, and different 
productions. 

 
Keywords: Neoformalism, Formal Elements, Film Semantics, Sleuth 
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Comparative Analysis of Similar Motifs in Courtly 
Romances (on the Basis of Tristan and Iseult and 

Khosrow and Shirin) 
 
Najmeh Dorri 
Associate Professor, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran 
Parnian Zare’poor 
PhD Student of Persian Language and Literature, Tarbiat Modares 
University, Tehran, Iran  
 
The Romance Tristan and Iseult, similar to the poem Khosrow and 
Shirin, is a famous courtly romance which originates in the French 
literature. Examining two romance stories of western and eastern 
courts, this study attempts to find the most significant lyrical motifs of 
the world literature and the causes of their similarities and differences. 
For this purpose, the motifs of the two works were classified in five 
categories: characters; mythological, legendary, and magical elements; 
natural and symbolic elements; concepts, topics, and events; and 
places. Subsequently, 116 motifs were presented in a table, and the 
features of twelve prominent motifs were studied and analyzed 
thoroughly. The general similarities of the motifs relate to the 
resemblance of the literary works; i.e. lyric genre and courtly romance 
sub-genre. With respect to the common essence of the world motifs 
and archetypes, the two stories share comparable details as well. 
Slight differences are due to different tastes of the authors on the one 
hand, and dissimilar cultural and ideological backgrounds of their 
societies, on the other hand. 

 
Keywords: Tristan and Iseult, Khosrow and Shirin, Lyrical motifs, 
Courtly romance 
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Comparative Study of Feminine Components and the Role 
of "Other" in the Romans Daily Escapes and Day of Rabbit 

 

Ilmira Dadvar 
Professor of Comparative Literature, Tehran University, Tehran, Iran 
Mehrnaz Tala’i 
PhD student of French Language and Literature, Tehran University, 
Tehran, Iran 

 
Feminine discourse has been presented in the literature for a long time, 
but the presence of feminine components was often severely criticized, 
and female writers inevitably had to pose their femininity in the shadow 
of many ambiguities. With the advent of feminist streams, feminine 
discourse gradually achieved its genuine meaning and place. Although 
during this period, women obtained the opportunity to speak and search 
for their identity, they were restricted by shame, fear and the pressure of 
the gender stereotypes of the society; therefore, the image of a 
traditional woman is typically perceived from the literary works of that 
period. The appearance of extreme contemporary authors broke down 
the traditional image to some extent and replaced it with the image of a 
daring woman who masterly battles for attaining her aims and desires. 
L. Irigaray emphasizes this deconstruction in her theory and imagines 
an “other” alongside the modern woman. The presence of this other 
helps the woman to manifest her daring acts, but she still preserves her 
womanliness and motherhood and speaks of them. Mazarine Pingeot 
and Belqeis Soleimani can be described as extreme contemporary 
writers who, in their works, especially Daily Escapes and Day of rabbit, 
depict women who separated from their husbands to create their ideal 
life willingly. Josephine and Azin, the heroines, see themselves in “the 
mirror of the other” and try to abandon the traditional “self”, while they 
must play the role of a devoted mother. A new generation of female 
writers is introduced is the present study. The heroines of their works 
attempt to demonstrate two outwardly opposite elements: the 
intellectual and financial independence, as well as their femininity. 

 
Keywords: Feminine discourse, Routine, Feminine courage, "Another", 
Return to self . 
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Travel Literature in Cultural Discourse:  
Images of East and West in Iranian and  

German Itineraries in 19th Century 
 
Narjes Khodaei 
Assistant Professor, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran 
 
European and Iranian itineraries of the 19th century represent 
remarkable differences in terms of historical significance and their 
developing form and content, but they also share common 
characteristics which justify their comparative study: At the time that 
the modern media had not completely dominated man’s life, these texts 
recorded a variety of information about foreign nations and provided 
the data for primary culturology and ethnology studies. This article first 
examines the historical and cultural contexts in which the travelogues 
developed and then criticizes the features and orientations of their 
content. Various images and evaluations of the East and the West were 
presented in these itineraries of the 19th century. In examining the 
selected texts, it is inspected that how the writer encountered the other 
and the alien, and what his methods of reflecting the personal and social 
identity were. Moreover, this study reveals the aspects of the unknown 
land that the travelers tended to focus on and the areas of foreign culture 
which aroused fear and distrust in them. The comparative critique of the 
texts indicates that the travel writers in the process of encountering 
aliens and reflecting their ways of living fostered cultural and 
intercultural discourses, performed a specific role in reconstructing or 
updating the imagological perceptions, and occasionally were skeptical 
about fixed identity patterns. 

 
Keywords: Itinerary, Cultural exchange, Alien, Local, Personal identity 
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Rewriting Arash Kamangir's Story in Contemporary 
Iranian Literature 

From Epic Hypotext to Tragic Hypertext 
 
 
Azin Hosseinzadeh, Katayoun Shahpar-rad 
Associate Professors of the Hakim Sabzevari University, Sabzevar, 
Iran 

 
According to Gérard Genette, a piece of literature can be the rewriting 
of an earlier text. He defines the original text as hypotext and the 
rewriting as hypertext. In the rewriting process, hypotext is subjected 
to various changes, including the literary genre. Arash Kamangir (the 
archer) is one of the stories that has had several rewritings over time. 
Two contemporary writers, Siavash Kasrai and Bahram Beyzai, 
rewrote Arash respectively in the forms of poetry and play. In this 
paper, with the help of Genette's definitions, both rewritings are 
studied. The hypotext of Arash story is epic and the peculiarity of this 
genre is to address the collective and national identity, and the hero is 
consciously at the service of the community. On the contrary, tragedy 
focuses on unanswered questions and individual hesitations, and the 
hero inevitably stands against his community. This study concludes 
that Kasrai’s poem preserves the epic character of the story, while 
Beyzai’s play distances from the epic elements and approaches the 
tragedy genre. 
 
Keywords: Epic, Tragedy, Arash, S.Kasrayi, B.Beyzayi, G.Genette 

 



 

 

 

 
 

ABSTRACTS 
 

The Role of Translation in the Emergence of 
Postmodern Literature in Iran  

 
Mazdak Bolouri  
Assistant professor, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran 
Faranak Muhammadi 
M.A. in Translation Studies, Khatam University, Tehran, Iran 

 
Informed by the polysystem theory, the present study first investigates 
the position of postmodern translated literature in the Persian literary 
polysystem and then analyzes the role of translation in developing this 
style of writing in Iran. In the first part, two lists of postmodern 
literary works, one translated into Persian and the other originally 
written in Persian, were prepared. Subsequently, the lists were 
evaluated in terms of the number and the priority of publication date, 
to determine which one has the central place in the Persian literary 
polysystem. In the second part, through interviews with a group of 
Iranian postmodern writers, as well as reviewing the existing 
interviews, the role of translation in introducing postmodern fiction to 
Persian literature was analyzed. The results show that the translations 
preceded and outnumbered the original Persian works. In addition, the 
larger number of reprints of translations implies their central position 
in the Persian literary polysystem and their success in attracting 
readers. According to our study, most of the Iranian postmodern 
writers had familiarized themselves with this style by reading the 
translated literature. Therefore, it seems that postmodern translated 
literature, in comparison with the original writings, occupies the 
central position in the Persian literary polysystem and has effectively 
contributed to the formation of postmodern literature in Iran. 

 
Key words: Translation, Translated literature, Literary polysystem, 
Postmodern literature, Fiction style 
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