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  مقدمه
پـرداز اصـلي    گفته .پيچيده است اي مسئلهو يداهللا رويايي  پل والريدر آثار  »من« ةسئلم

شود و بـه صـورت نمودهـاي     ظاهر مي» من«هاي هر دو شاعر در قالب ضمير  در نوشته
و  كنـد  اصلي توليد معنـا مـي  نوان سوژة به ع »من«يابد. در واقع، ضمير  مختلفي بروز مي

در » مـن «تفكرِ مبتني بر ضـمير  اين اين دو شاعر است. گفتمان  ةبست دنياي اصليِمركز 
يـا اشـعار مربـوط بـه      1پارك جوانو در اشعاري مانند  والري هاي دفتر انديشهمجموعة 
تأكيـدي  در آنها به صورت ضمير فاعلي و ضمير مفعـوليِ   »من«شود.  ميظاهر نارسيس 

توجه است كه در تعاريف والري همـواره   شود. جالب به طرق گوناگون به كار گرفته مي
گيـرد گـاهي تعريـف ثـابتي      به كار مي» من«هايي كه براي  ابهامي وجود دارد، زيرا نشانه

به مشـكل  » من«ندارد و گاهي نامفهوم و متنوع است. به همين دليل، خواننده در تحليل 
يعني دو ضمير فـاعلي و مفعـولي و حتـي ضـمير      Je /meازي ضماير خورد و با ب برمي

شود. والري با تأكيـد ايـن    رو مي نهايت وجود دارد، روبه كه از صفر تا بي ،Moiتأكيدي 
كند. بايد اذعان داشت در آثار والري همة مسائل حـول محـور    ضماير را از هم جدا مي

يـداهللا رويـايي، بـه ويـژه در     در اشـعار   كنـد.  وقفه تغيير مي گردد كه مدام و بي مي» من«
به » من«كه موضوع اين مقاله است، نيز ضمير كاربرد گستردة  منِ گذشته امضامجموعة 

عالئمي «خوبي نمايان است ولي رويايي به جاي ضمير تأكيدي يا ضمير مفعولي اصطالح 
ي من امضـا افشـا   پس آنچه برا«دهد:  برد و آن را اين گونه توضيح مي را به كار مي» از من
روند و نه خود من، محصـول   كند، عالئمي از من است كه در لحظة امضا از من سر مي مي

كند  آشنايي من با چيزي است كه در باالست، ولي در پايين مرا آشنا با چيزي غيرمنتظر مي
كه در من بوده است و عالمتي از من بوده است. معرفتي تازه به چيزي در من، و مثل مـن  

دهد ولي نمودهاي  ). در واقع، رويايي تحليل مشخصي از من ارائه نمي25(رويايي » مدره
زنند. اين كـه آيـا    سر مي» اختيار بي«دهد كه  نسبت مي» من«را به عالئمي از » من«مختلف 

رويايي از والري الهام گرفته است موضوع مورد بررسي مـا نيسـت. موضـوع اصـلي ايـن      
    پردازي دو شاعر، از دو دنياي متفاوت، خواهد بود. فتهها در گ مقاله بررسي شباهت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 .La Jeune Parque ان مرگ.ها، در اسطوره هاي رومي، ايزد بانوان سرنوشت هستند و ايزد بانو پارك  
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معنا شناسـي مكتـب   - در آثار دو نويسنده از روش نشانه» من«براي بررسي ضمير 
پـردازي اسـت كـه     ايم. بررسي اين ضمير وابسته بـه نظريـات گفتـه    پاريس بهره برده

دهـيم ايـن   ها و نمودهاي مختلفي در متن دارد. هدف مقاله آن است كـه نشـان    جلوه
تمام ذهن اين دو نويسنده را درگير كـرده اسـت و آنـان سـعي     » من«ارجاع به ضمير 

دارند اين ميل به خودجويي را در خود ارضا كنند و به همين دليل است كـه گفتمـان   
  شود.  داراي تنش مي

مقاله از دو قسمت تشكيل شده است. در ابتدا، سعي بر آن خواهد بود تا، با بررسـي  
پردازي شاعران مشخص  در گفته» من«پردازي و نمودهاي مختلف آن، نقش  فتهمسئلة گ

شود و نشان دهيم چگونه نويسنده از بينشي بيروني بـا انفصـال در گفتمـان بـه بينشـي      
و پويايي معنا در گفتمان » من«رسد. پس از آن، مسئلة تكثر  دروني يا اتصال گفتماني مي

  هر دو شاعر مطرح خواهد شد. 
  

 ب نظري تحقيق چارچو

هاي آن در گفتمان است.  و جلوه 1پردازي روش تحقيق در اين مقاله مبتني بر مسئلة گفته
). 36 2(بنونيسـت » هاسـت  كارگيري زبان در موقعيت و بيـان گفتـه   عمل به«پردازي  گفته
پردازي است و هر گفتماني همـواره فـاعلي دارد    اي مستلزم گفته توان گفت هر گفته مي

اي، در  كند و هـر گفتـه   ياب را همزمان ايفا مي پرداز و گفته ضمني نقش گفته كه به طور
شود.  دارد كه در گفتمان ظاهر مي 3پردازانه شرايط توليد خود، يك انستانس (نمود) گفته

از يك طرف، بنا بـر سـنت گرماسـي، پـيش از     «پردازي  ، گفته4بنا به تعريف دني برتران
سـوژه   شود، شبه سوژه پنهان مي ماند و پشت شبه ير ميناپذ گفتمان است و سوژه دسترس

، 5كلـود كوكـه  -سعي دارد خود را ابـراز كنـد؛ از طـرف ديگـر، طبـق آراي نظـري ژان      
پردازي يك واقعيت پديدارشناختي اصلي است كه به ادراك شباهت دارد و مسئول  گفته

  ).2: 2005(برتران، » مهار و استقرار احساس سوژه در دنياي گفتمان است
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. énonciation 
2. Benveniste 
3. Instance énonçante 
4. Denis Bertrand 
5. Jean-Claude Coquet 
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شناس فرانسوي، مطرح كـرد و   يا انستانس را نيز ابتدا اميل بِنوِنيست، زبان» نمود«مفهوم 
به دو صورت آن را در نظر گرفت: هم آن را به كنش نسبت داد و هم به جوهري كه اغلب 

نمـود  «تعريف زير را ارائـه داد:  » نمود«دشوار است بتوان آن را تحليل كرد. بِنوِنيست براي 
سازها و پارامترهايي است كه گفتمان را تحت كنتـرل خـود    ها، كنش اعمال، كنشمجموعة 

شود تا خيلي سـريع مفهـوم سـوژه را وارد گفتمـان      آورد. توجه به اين امر موجب مي درمي
فـرد   ). مفهوم نمود كنشي كامالً ملموس و منحصـربه 92 :1998، 1(به نقل از: فونتني» نكنيم

هـايي   آوردن زبان و گسترش قدرت زبان به صورت گفتمان است. نمود يعني به فعليت در
پردازي، زبان تنها به صـورت   پيش از گفته«گويد:  كنند. بِنوِنيست مي كه پيوسته نمود پيدا مي

پردازي، زبان به صورت نمودهاي گفتماني خود را نشان مـي   بالقوه زبان است. پس از گفته
شنود  ت شكلي صدادار كه شنونده آن را ميدهد كه از يك گوينده صادر مي شود، به صور

  ).82- 81(بنونيست » آيد پردازي ديگري در پاسخ به آن به وجود مي و گفته
پردازي در نظر گرفت كه در موقعيت سوژه ظـاهر   توان نمود را فرايندي در گفته مي

گيرد، نمود قدرت سوژه را در  پرداز صورت مي شود. فرايندي كه در كنش سوژة گفته مي
شـود.   پرداز به همـراه گفتمـان ظـاهر مـي     گفته» خود«دهد و  پردازي نشان مي عمل گفته

) Est ego qui dit ego( »گويـد  مـي  "خـود "خـود اسـت آن كـه    «گويـد:   بِنوِنيست مـي 
توانيم بگوييم در شرايطي ممكن است  ). با دنبال كردن نظر بنونيست، مي260(بنونيست 

توانـد هـم سـوژة گفتـه      مي» خود«را فراهم آورد و » خود«پردازيِ  يك گفته امكان گفته
سـوژة گفتمـان يـك    «نويسـد:   پردازي. دني برتران در اين باره مي باشد و هم سوژة گفته
تغييـر اسـت و در مـرز     گيري است كه همواره جزئي، ناكامل و قابل نمود در حال شكل

هـايي از گفتمـان    كـه توان آن را از خـالل ت  گيرد، نمودي كه مي بين چند نمود شكل مي
پردازانـه كـه خـود را در     ). بنـابراين، آن نمـود گفتـه   429: 2016(برتران، » تشخيص داد

شود كه خـود را   دهد در واقع نمود سوژه نيست و زماني سوژه مي پردازي نشان مي گفته
  پردازي بشناسد. در مقام سوژه در گفته

اي كه  دهد تا با دو نظريه يپردازي والري و رويايي امكان م تحليل نمودهاي گفته
برتران با هم تلفيق كرده است، پويايي كالم اين دو شاعر را نشان دهـيم: برتـران، از   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Fontanille 
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برند و، از سوي  به كار مي» من«كند كه ضمير  هايي را بيان مي يك سو، ويژگي سوژه
دهد كـه مسـئول اسـتقرار و مهـار سـوژه در       ديگر، ويژگي ادراكيِ سوژه را نشان مي

پـردازي شـعرهاي دو    در گفتـه » من«در ادامه، به تحليل جايگاه اي گفتمان است. دني
  پردازيم.   نويسنده مي

  
 در شعرهاي والري و رويايي پردازي نمودهاي گفته

پردازي در آثار اين دو شاعر، تمام گفتمان تحـت   طور كه بيان شد، در گفته همان
فصـال و اتصـال گفتمـاني    فاعـل در هـر دو موقعيـت ان   » منِ«است. » من«كنترل 

هـاي   پرداز ازخود است كه به صورت شركت دارد. اتصال، در واقع، جدايي گفته
ظـاهر  » مـن «پـرداز بـا ضـمير     كند. در اتصال، سوژة گفتـه  مختلفي نمود پيدا مي

 نارسـيس شود. نقطة اوج اتصال گفتماني و بينش دروني در آثار والري شـعر   مي
پـارك  ولي اين مسئله در اشعار ديگر، نظيـر   )194- 181عزم  است (اطهاري نيك

پـرداز ابتـدا جـدايي از خـود را بـا       ، گفتـه پارك جوان، نيز وجود دارد. در جوان
كند و سپس ظهور و بروز طبيعـت را در   (چه كسي) بيان مي Quiضمير پرسشي 

  بينيم:  شعر مي
Qui pleure là, sinon le vent simple, à cette heure 
Seule, avec diamants extrêmes? Mais qui pleure, 
Si proche de moi-même au moment de pleurer  

  گريد در اين ساعت، به جز باد  كيست كه مي
  گريد هاي درخشان؟ كيست كه مي گريد تنها با الماس مي

  )3-1، سطرهاي پارك جوانبسيار نزديك به من در لحظة گريستن (

پـردازد و دنيـايي عينـي و     رابطة خود بـا طبيعـت مـي   پرداز به توصيف  پس از آن، گفته
  با حضور عناصر طبيعت، نظير ستارگان: » من«كند، دنيايي جدا از  ملموس را كشف مي

Tout-puissants étrangers, inévitables astres 
Qui daignez faire luire au lointain temporel 

  هاي گريزناپذير اي غريبان قدرتمند، ستاره
  )19-18هاي زمان باعث درخشش هستيد (سطرهاي  گذاريد و از دوردست ت ميكه من
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را » مـن «دهد كه دنيايي خارج از  پرداز را نشان مي حضور ستارگان در شعر انفصال گفته
هاي ديگري نيز در شعر آمده است، براي مثال  كشد. اين انفصال به صورت به تصوير مي

 »: خدايان«حضور 
Dieux! Dans ma lourde plaie une secrète sœur 
Brûle, qui se préfère à l’extrême attentive 

  خدايان! در زخم سنگين من، خواهري پنهان و اسرارآميز
 )49-48دهد (سطرهاي  سوزد كه خود را به نهايت توجه ترجيح مي مي

Alors, malgré moi-même, il le faut, ô Soleil, 
Que j’adore mon cœur où tu te viens connaître, 
Doux et puissant retour du délice de naître, 

  ام، بايد كه   رغم ميل باطني پس، اي خورشيد، علي
  آيي خودت را در آن بشناسي قلبم را بستايم ، قلبي كه تو مي

 )413-411بازگشت ماليم و قدرتمند لذت به دنيا آمدن (سطرهاي 

Je suis seule avec vous, tremblante, ayant quitté 
Ma couche; et sur l’écueil mordu par la merveille 

  ام، تنها هستم با شما لرزان، بسترم را ترك گفته
  )25-24ام (سطرهاي  بستة اعجاب و شگفتي جاي گرفته و بر روي صخرة آبي دل

دهـد.   پـردازي را نشـان مـي    حضور من/ تو يا من/ شما درواقع نوعي اتصال در گفته
آيد، گويي حضور يك غايب است، حضور نمودهـاي گونـاگون در    با اسم عام مي منادا

گـويي از  » اي خورشـيد «، »خـدايان «، »سـتارگان «توان گفـت   پرداز. مي درون و دل گفته
را در شعر به » او«دنياي  1»انفصال گفتماني«پرداز انفصال پيدا كرده است. اين  فاعل گفته
دسـتور  پردازي نيز دخيل اسـت. در كتـاب    ا در گفتهكشد. در عين حال، مناد تصوير مي

پردازي وابسته است. در واقع منادا اشـاره   منادا به گفته«خوانيم:  مي زبان روشمند فرانسه
كنـد. مخاطـب بـه وضـوح در      به شخصي يا چيزي دارد كه مخاطب به او خطـاب مـي  

ترتيب، منادا در  دينب). 464و ديگران  2(ريگل» كند گفتمانش گيرندة پيام را انتخاب مي
نشان از ظهور من/تو دارد و، بنـا بـه   » اي«پردازي است، زيرا حالت ندايي  اتصال با گفته

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Débrayage énoncif 
2. Riegel 
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دهد  پردازي را نشان مي گفتة ژ. فونتني، حضور همزمان (من و تو) نوعي اتصال در گفته
). بدين ترتيب، همزمـان دو حالـت انفصـال گفتمـاني و اتصـال در      94: 1998(فونتني، 

شود كـه نشـان از اتصـال دارد، چـه در      دوباره ظاهر مي» من«پردازي وجود دارد و  هگفت
پـردازي شـاهد احساسـات و     پردازي و چه در گفتمان. به دليل اين اتصال در گفتـه  گفته

  يابد و سعي دارد خود را ادراك كند:   عواطفي هستيم كه در گفتمان بروز مي
J’interroge mon cœur quelle douleur l’éveille 
[…] 
Je me voyais me voir, sinueuse, et dorais 
De regards en regards, mes profondes forêts 
J’y suivais un serpent qui venait de me mordre 

  )26 سطراز قلبم مي پرسم چه رنج و دردي او را بيدار كرده است؟ (
  ديد، و پيچ در پيچ ديدم كه خود را مي خودم را مي

 كرد.  هاي عميقش را زراندود مي گاه در نگاه، جنگلن

  )37-35كردم كه تازه مرا نيش زده بود. (سطرهاي  در آنجا ماري را دنبال مي
Je renouvelle en moi mes énigmes, mes dieux, 
Mes pas interrompus de paroles aux cieux, 
Mes pauses, sur le pied portant la rêverie 

  كنم، خدايانم را، معماهايم را دوباره تازه ميدر خودم 
  ها،   ها در آسمان هايم منقطع از گفته گام

  )70-68برد. (سطرهاي  همراه ميرا به  ها، بر پاي كه روياها ها و مكث درنگ
دربارة اشعار رويايي بايد اذعان داشت كه او نيز طبيعت را همچون كنشگري به كـار  

پـرداز را در حالـت انفصـال قـرار      تار دربارة طبيعت گفتـه گر اوست. گف برد كه نظاره مي
  خوانيم:  مي منِ گذشته امضادهد. براي مثال، در قطعة پنجم دفتر شعر  مي

اي هست كه هر  ها طبيعت هستند. و در امضاي من پرنده ها طبيعت من هستند. اين متن اين متن
ام كـه هـر صـبح از     عـادت كـرده  خواند، و من به طور عجيبـي   صبح، اينجا، به طور عجيبي مي

خواهم با طبيعت ارتباط بـر   خواب برخيزم و پنجره را باز كنم، در اين لحظه به طور عجيبي مي
كـه   بندم بدون آن كند. پنجره را مي قرار كنم و طبيعت از ارتباط با من به طور عجيبي برقرار نمي

ش دليلي ارائـه كنـد. چـون بـه     كه طبيعت را مجبور كنم براي اين كار مأيوس شوم، و بدون آن
دهم، و طبيعت دم دسـت هـم حاضـر     دوردست اگر نگاه كنم طبيعت دم دست را از دست مي
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نيست در آواز پرنده دورتر از آنچه هست برود و آيا اصالً آواز پرنده را دوردست كنـد. بـراي   
رسـد كـه    دالنـه نمـي  دارم، و اين بـه نظـر عا   تر را از ميان برمي كه به دورتر نگاه كنم نزديك اين

طبيعت نزديك را فداي طبيعت دور كنم. گر چه اين كار را هم كه نكنم، در عمل طبيعـت دور  
بنـدم و پرنـده بـه     دانم چه كار كنم، پنجره را مي شود. پس، واقعاً نمي قرباني طبيعت نزديك مي

  ).28(رويايي » ماند طور عجيبي تنها مي

پرداز در حالت انفصـال   ست. در آغاز، گفتهحضور طبيعت در واقع انفصال از خود ا
گيرد و سعي دارد با طبيعت، چه نزديك چه دور، ارتبـاط برقـرار كنـد.     از خود قرار مي

مانـد.   مـي » تنهـا «كند در حالت اتصال با خود قرار گيرد و در نهايت  پس از آن سعي مي
ه در آن شـاعر  پردازي در قطعة ديگري نيز بيان شـده اسـت كـ    در گفته» انفصال«مسئلة 

كشد. در اين فاصله و انفصال، شاعر گويي خود را بهتـر   فاصله از خود را به تصوير مي
پرداز بـا دو كلمـة    ديده و درك كرده است و سعي دارد خود را تحليل كند. جدايي گفته

  دارد: بيان شده است. در اين باره در قطعة دهم اذعان مي» خود«و » من«
رود، يعني فقط اسم مرا، و يا مقداري از اسم من را، بـا خـود    من ميو گاهي كه امضاي من بي 

دهـد تـا    كند، عزلتي بي من كه به مـن اجـازه مـي    اش مي كشد و همان جا زنجيري به كناري مي
كه خودم را به نـام صـدا    ام براي اين قدر كه حاال ديگر ياد گرفته خودم را از فاصله صدا كنم. آن

زنم. نام مـن منهـاي مـن چطـور      نار بكشم. وگرنه، چيزي را صدا نميكنم، بايد اول خودم را ك
كـه ديگـري    خـواهم بـه خـودم بـدهم، نـه آن      تواند وجود پيدا كند. [...] اسمي كه مـن مـي   مي
خواهد نامي به مـن بدهـد،    خواهد به من بدهد، و مشكل اينجاست. چون، ديگري وقتي مي مي

ام، چه  گذارد، اما من كه خودم را كنار كشيده من مي من را در مقابل خود دارد و آن نام را روي
 )33(رويايي » چيزي در مقابل خود دارم؟

به عنوان كنشگر گفتمـان نقـش خـود را    » من«پردازي دوباره  پس از انفصال در گفته
يابد كه من و خود از هم جـدا ناپذيرنـد. در    كند، زيرا شاعر در پايان قطعه درمي ايفا مي
  دارد:  مورد اظهار مي در اين 44قطعة 

آيـد و بيـرون از مـن     افتد، از تن بيـرون مـي   اي از تن ـ امضا ـ در دست من كه مي   هميشه تكه
شود. چيزي از خـود در خـود    تر مي نشيند. و هر روز بيرون كه بيرون از متن مي نشيند، چون مي

وقتـي كـه اولـي را     را،» خودش«را و هم » خودم«دارد، و بعد هر دو خود را در خود دارد، هم 
گـذارد.   دارد و بر چيزي نقاب مـي  ، نقاب از چيزي برمي»ش«و دومي را از » م«كند از  برهنه مي
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كنـد، هـيچ    شود. و آن چيزي را كه پنهان مي هميشه در كشف چيزي، چيزي است كه پنهان مي
يـرون مـتن،   اي از تـن، ب  كند. هميشه تكه داند كه در آن پنهان چه چيزي را آشكار مي وقت نمي

متن بدون ميم است: صورت امضا كه دست تهي را، اگرنـه از خـأل، دسـت كـم از دسـت پـر       
 ).74خواهد كرد (رويايي 

بـه خـوبي نمايـانگر اتصـال در گفتمـان اسـت. بنـابر نظـر فـونتني و          » من«حضور 
 ؛شـود  شناسي محـدود نمـي   در زبان "من"شناسي به ضمير  در نشانه "من": «1زيلبربرگ

حساس، متأثر و غالباً مبهوت است، يعني تحت تـأثير   "من"شناسي يك  نشانهدر  "من"
كه رفتار  بيشتر در نوسان است تا آن "من"آيد؛  هايي است كه براي او به وجود مي جذبه

شناسانه يـك فضـاي تنشـي در مـتن بـه وجـود        نشانه» منِ). «94» (يكساني داشته باشد
ن در خود است كه تصويري نامحسـوس از  فرو رفتن و غرق شد» من«آورد. حضور  مي

دهد. ما در گفتمان هر دو شاعر بـا دو ضـمير مـواجهيم، مـنِ فـاعلي كـه        خود ارائه مي
در ابتـدا در حالـت   » من«كنشگر جستجوگر است و مِن مفعولي كه شيئي ارزشي است. 

شود. در واقـع، وجـودي    گيرد و سپس دوباره به خود متصل مي انفصال با خود قرار مي
تكثر پيـدا  » من«است كه دو پاره و دو قسمت شده است. در شعر والري و رويايي، اين 

توان اتصال گفتماني دانست كـه در نيمـة راه منقطـع شـده      كند. دليل اين تكثر را مي مي
اگر اتصال گفتمـاني در نيمـة راه قطـع شـود شـخص تجزيـه و       «است. به باور فونتني، 

» تو«شود كه در اين صورت، ضمير  وتايي ظاهر ميتفكيك شده و به صورت متكثر يا د
  ).95: 1999(فونتني، » پردازي باشد تواند يكي از نمودهاي گفته مي

كنـيم، و در آن   تكثيـر يـا تكثـر؟ در ايـن خـراب مـي      «گويد:  رويايي در اين باره مي
  ).67» (برد برد راه به تكرار نمي سازيم. آن كه به تكثير راه مي مي

گـردد   از آن دارد كه كنشگر همواره به دنبال معنا و مفهوم خـود مـي   اين گفته نشان
فعـاليتي اسـت كـه     "جنبة تكـراري "عادت «زيرا تكرار موجب عادت است و در واقع 

گوييم  رود، مي اي مي دهد؛ به عنوان مثال، كسي كه مرتب به كافه كنشگر مرتب انجام مي
شـود كـه    اي باعـث مـي   يـا مسـئله   به آنجا عادت كرده است، يا بر عكس تكرار، چيزي

دارد كه آن كار را انجام دهد و به آن تن  كنشگر به آن عادت كند و در نهايت او را وامي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Fontanille & Zilberberg 
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دهد. در مورد اول، اختيار در آن دخيل است، ولي در مـورد دوم اختيـاري نـدارد و بـه     
ل و تنها فاعـل اسـتقال   شود نه ). عادت باعث مي152 1اجبار پذيرفته است (الندوسكي

خود را از دست دهد بلكه ديگر شـناختي بـه آن مسـئله يـا مـورد نداشـته باشـد.         ةاراد
هر قدر كسي سيگار بكشد، كمتر مـزة تنبـاكو را   «آورد:  الندوسكي مثالي در اين باره مي

  ).152(همان » كند حس مي
و  3نيست بلكـه سـوژة كنشـي    2پرداز سوژة حالتي بينيم گفته در آثار هر دو شاعر مي

دهد. اين دو نظـامي را بـه    يوسته در حال تغيير است و به نوعي خود را مدام سامان ميپ
كشند كه قادر است خود را بسازد و سازماندهي كند و تمـام قـواي پتانسـيل     تصوير مي

خود را به مرحلة اجرا و كنش بگذارد. اين شيوة حضور تنها مربوط به يك فاعل روايي 
  رفتي نيز هست.نيست بلكه فاعل شناختي و مع

  
 ؟ يك بينش در دو نگاه »من«تكثير يا تكثر 

يابـد. والـري    هاي متفاوتي بروز مي در آثار هر دو شاعر به شيوه» من«هاي مختلف  صورت
دچـار كثـرت اسـت و از واژة    » مـن «هايش توضيح داده است كـه در واقـع،    در يادداشت

pluralité du Moi  همان طـور كـه در بـاال      ولي ـ  استبراي بيان اين مفهوم استفاده كرده
  دارد:  رويايي اظهار مي 41داند كه آن را تكثير بنامد يا تكثر. در قطعة  اشاره شد ـ رويايي نمي

  كمي از من   
  زير نگاه من عالمتي از من مي شود  

  يعني
  چيزي گذشته در چيزي

  و آن كمي كه از من اول 
  در دومي گذشته 

  كند  ييك من سوم را عالمتي از من م
  تا ثبت يك گذشته   

  در ربط با من
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Landowski 
2. Sujet d’état 
3. Sujet de faire 
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  شكل در هم امضا شود  
  )70شود (» رويا«

شود كه معنـايي   سوم يا جديدي خلق مي» من«شود:  تكثير مي» من«در شعر رويايي، 
  گويد:  مي 7در قطعة از گذشته با خود به همراه دارد. رويايي 

كه يك  افتد جز اين ب من اتفاق ميكنم. چه چيزي در تعج كنم كه خودم را تكثير مي تعجب مي
كه از نگاه به خود دچار تعجب شوم، بلكـه در تعجـب اسـت كـه      بار به خودم نگاه كنم، نه اين

شـوم، و هـر روز در    كنم، من در نگاه به خود دو برابر مـي  شوم كه به خود مي دچار نگاهي مي
  ). 30برابر خود هزار برابر (

شود تا خود را كشف كند و بشناسد و خـود   مي تكثير» من«نهايت  ي كه در بي»من«
بينـد، پـيچ در    كند، همان طور كه والري خود را در خود مـي  را، در نگاه خود، تكثير مي

  پيچ و رمزآلود: 
  ديد، و پيچ در پيچ ديدم كه خود را مي خودم را مي

 كرد.  هاي عميقش را زراندود مي نگاه در نگاه، جنگل

بـه  هـايش سـعي دارد    نه در شعر بلكـه در يادداشـت  ري والبايد خاطرنشان كرد كه 
هاي مختلف توضـيح   را با معاني و نشانه »من«پاسخ دهد و ضمير  "من كيست؟"سوال 

يـن  ا ها همانند پازلي هستند كه بايد آنها را كنار هم چيد تـا بتـوان در   دهد. يادداشت مي
مـن تغييـر   «، »انديشـم  مـي مـن  «به مفهومي دست يافت. والري با جمالتي هماننـد  باره 
سـازد كـه خواننـده نيـز ملـزم       سپهري از خود مـي يا  اگوسفر ،»نويسم من مي« ،»كنم مي
اسـت، بپـردازد. بهتـر    گاهي آشكار و گاهي نهان ، كه »من«وجوي اين  به جستشود  مي

در حال شناسايي خود اسـت و قصـد دارد    »من«كارگيري  است بگوييم خود شاعر با به
جـوهري  شـود   متوجه ميولي  و تعريف مشخصي از آن ارائه دهد زدهويت خود را بسا

 هويـت  . اين موقتي بودن و تغيير دائمي1ِشدن ، در حالِاست در تغييرو پيوسته تكه  تكه
در حـال  مـدام  اسـت كـه    ي»خـود «همـان   »من«. سازد را دشوار مي »من«تعريف  خود

سوژه هم براي او دشـوار  تعريف  ،. به همين علتاست تغييرات ةحركت و موضوع هم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. devenir 
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كه توضـيح  شود  ها)ي مختلفي ظاهر مي به صورت نمودها (انستانس. زيرا سوژه شود مي
 هستند.   و دگرگوني در حال تحول زيرا مدام ك آنها دشوار استت تك

پـردازي   كنشـگر گفتـه   »من«شناسي مكتب پاريس واكاوي كنيم،  اگر از ديدگاه نشانه
گيرند يا با هم  ختلفي است كه يا در جدال با هم قرار ميكه محل بروز نمودهاي ماست 

كند و آغاز و پاياني ندارد. در  در صلح هستند؛ اين مسئله از قاعدة مشخصي پيروي نمي
ي والـري و مـنِ امضـا در گفتمـان     يادداشـتها حقيقت، خود نگارنده (اگواسكريپتور در 

ساختار گفتماني مرتب در حـال   سازد. اين دهد و خود را مي رويايي) به خود ارجاع مي
  كند.  تغيير و تحول است و به خود بازگشت مي

تعريـف  » نفـي چيـزي  «بـه صـورت   » مـن «بينيم كـه   هاي والري گاه مي در يادداشت
د كـه هـيچ   شـو  ينيز ظاهر مـ » 1من ناب«شود. اين نفي هرازگاهي با نمود (انستانس)  مي

شـود.   نشان داده مـي M حرف بزرگ  گيرد و ثابت است و همواره با صفتي به خود نمي
، »جهـاني «، »اكنـون «، »لحظـه «هاي گونـاگوني دارد:   نام» من«همين  ها يادداشتدر تمام 

مـن  » «هـا  منِ من«، »من برتر و كامل«، »نوراني«، »اوليه«، »ازلي«، »آغازين«، »غيرشخصي«
و دقيقـي  . والـري تعريـف ثابـت    )5، 22، 18، 23، 20، 8هاي  يادداشتو غيره (» مطلق

وجود دارد و » من ناب«دارد كه در هر لحظه يك  براي آن ندارد و در جاهايي اذعان مي
  را در سازوكار زندگي مالحظه كرد.» من«توان تكثر  در عين حال مي

در نظـام  بنابراين، نظام گفتماني والـري و رويـايي نظـامي پويـا و ديناميـك اسـت.       
هـر لحظـه    ند وداريم كه يكي نيست »اه من«از  اي مجموعه اين دو شاعر،بازنمايي پوياي 

شوند و در هر موقعيت يك نشانه يا نمايه اسـت. بـه همـين دليـل،      به صورتي ظاهر مي
در آثار اين دو در نظر گرفـت  » من«توان جايگاه ثابت و تعريف مشخصي از ضمير  نمي

 ةهـم سـوژ   ،در عـين حـال   ،»مـن «توان گفت كـه   معناشناختي ميـ  ولي از ديدگاه نشانه
 زيـرا عمـل  اسـت  كنشـي   ةسوژ ؛هم احساسي و ست هم شناختي(كنشي) اپراگماتيك 

، خود را ديدن، خود را در حـال تغييـر ديـدن    : طبيعت را ديدن،دهد انجام مي را» ديدن«
و تغييـر. در ايـن تغييـر، دو فعـل     » شـدن «يك سـوژة در حـالِ   . بيرون از خود را ديدن

كنند. پيوند اين دو فعـل سـاختارِ    نقش اصلي را ايفا مي »توانستن«و » خواستن«معناساز 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Moi pur 
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هاي خود و محيط پيرامونش آگاه است. گذشـته   سازد كه به كنش اي را مي اساسيِ سوژه
هـر لحظـه سـعي دارد بـه     شناختي اسـت زيـرا    ةسوژ» من«از آن، در آثار هر دو شاعر، 
در حـال   جوي هويت خـود اسـت كـه مرتـب    و در جست آگاهي جديدي دست يابد و

زيـرا لـذت،   نيز هست احساسي  ةسوژ نوسان و تغيير است. اين سوژة كنشي و شناختي
هـم در  اي كـه   كند. سرانجام، بايد گفت سوژه هاي مختلف بيان مي به شيوهدرد، رنج را 

منبسط گيرد،  در حال انفصال قرار ميزماني كه  جداستهم از گفتمان و گفتمان هست 
نيـز  » خـود «از  ،پردازي گفته حالدر كند؛  خود را نمايان ميشود و نمودهاي مختلف  مي
به دنبـال هويـت   » من«كند. هر دو  سازد و مدام تغيير مي آشكار مي، درونش را گويد مي

  يشان كامالً شناختي است. جوو جستاصلي خود هستند و 
  

  گيري نتيجه
ايي، دريـافتيم  نزد دو شاعر فرانسوي و ايراني، والري و روي» من«با تحليل جايگاه 

شده هرگز ثابت و ايستا نبوده بلكـه در نظـامي پويـا     هاي بررسي در نمونه» من«كه 
جدا و رها شده و همچـون  » خود«پيوسته در حال تغيير و تحول است. كنشگر از 

و » خـود «اي ميـان   كند و در نتيجه رابطه (انستانس) ديگرِ خود را نظاره مي» نمود«
، در گفتمـان هـر دو   »خـود «و » مـن «ايد افزود كه تبـادل  آورد. ب به وجود مي» من«

اي بـين اذهـان تعريـف     در رابطـه » مـن «هـا نيسـت و درك    شاعر، در تبـادل نگـاه  
بينـد و   را در آن مـي » خود«اي است كه تصوير »آيينه«همچون » من«شود بلكه  نمي

هـر  » مـن «شناسد؛ اين ادراك انعكاسي است. در آثار هر دو شـاعر،   خود را باز مي
شود. در واقـع،   آغاز مي» ديدن«كند و اين كشف با فعل  را كشف مي» خود«لحظه 

شناسد و، با كشف نمـودي ديگـر، بـه خـود      من با انعكاسي از خودش خود را مي
بـه صـورت   » خـود «، با عينيت بخشيدن »خود«دهد. سوژه به دنبال هويت  معنا مي

» مـن «را نظاره كنـد و  » خود«د كه جلوه يا نمود ديگري از خود، توانايي آن را دار
 شود. » خود«انعكاسي از 
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ها: بررسي تطبيقي قصة  روح سرگردان يا بلبل سرگشتة افسانه
  »درخت بادام«و » بلبل سرگشته«

 نور اميدانشگاه پ يفارس اتيگروه زبان و ادب ارياستاد، 1حافظ حاتمي

  كارشناس ارشد ادبيات كودك و نوجوان ،مينا مهرآفرين
  
  
  

  چكيده
ترين موضوعات مطالعـه در حـوزة ادبيـات     هاي متنوع از برجسته ادبيات عامه با عناصر و مؤلفه

و رد پاي آن در آثار ادبي جهان، به ويژه در قصـة  » بلبل سرگشته«آيد. قصة  تطبيقي به شمار مي
چـه   هـا، مطـابق آن   شناسـي قصـه   هاي ادبيـات تطبيقـي و ريخـت    ، از منظر گزاره»درخت بادام«

است و البته با نگاهي  انجام داده هاي پريان هاي قصه والديمير پراپ در مبحث كاركردها و كنش
نظيـري   هاي دوگانة لوي استراوس و ديگر سـاختارگرايان، ظرفيـت بـاال و بـي     به موضوع تقابل

ها  ترين صفت قصه رسد كه برجسته  دارد. پژوهش حاضر با اين رويكرد تطبيقي به اين نتيجه مي
و خاستگاه اغلـب آنهـا     عيهاي شفاهي در خلق اوليه تجلي ذهن ناخودآگاه جم و ديگر روايت

سينه و گذر و گذار با ترجمه، بازنويسي، تقليد و اقتبـاس، در   به نيز شرقي است كه در نقل سينه
  اند. ميان اقوام، با ظاهري دگرگونه، بروز و ظهور كرده

  شناسي پراپ، بلبل سرگشته، درخت بادام ادبيات تطبيقي، ادبيات عامه، ريخت ها: كليدواژه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. hatami.hafez@pnu.ac.ir ) مسئول نويسندة(  
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 مهمقد

هــاي ادبيــات عامــه و عاميانــه تــا كنــون در  فــهلات تطبيقــي و مقايســة عناصــر و مؤادبيــ
هاي ادبيات تطبيقـي ايـران سـهم نـاچيزي داشـته اسـت. ايـن موضـوع مهـم در           پژوهش
چمي تهيه كرده، محسوس است،  هاي توصيفي ادبيات تطبيقي، كه ويدا بزرگ شناسي كتاب

ها،  ها، قصه سينه، يعني افسانه به و نقل سينه ترين عناصر ادبيات شفاهي در حالي كه برجسته
ها، ظرفيت چشمگيري براي مطالعـات تطبيقـي دارنـد و بـه همـين       ها، متل ها، الاليي ترانه

هاي مختلف ادبيات تطبيقـي، از منظـر    نخستين مورد از مطالعات در حوزه«سبب است كه 
  ).  16(اصطيف » است. ] نويسندگان و منتقدان اروپايي، بررسي ادبيات شفاهي [بوده

هاي متفاوت و احياناً تماس و آميزش يا تعامالت و مراودات ادبي،  جدا از موضوع زبان
هنري و فرهنگي، دليل اصلي و عمدة گزينش اين دو افسـانه از ادبيـات فارسـي و ادبيـات     

ها و روايات شفاهي است. با توجه به داليلـي كـه در ادامـه     آلمان بررسي اصل و منشأ قصه
شود، ريشة هندي آن و  مي ها ديده اي كه در اين نوع قصه گونه تناسخچنين  خواهد آمد و هم

ها  ها و افسانه كه اصل و منشأ بيشتر قصه ، در مورد اين1شناس معروف، تئودور بنفي نظر هند
دانسـت،   توان معبر بالقوة سير و سفر آنها از شرق بـه غـرب    ايران را ميو هندوستان است 

هاي غربي، از  ها و قصه ). بنابراين، موارد بسياري را از افسانه13شود (نك. ساتن  يتقويت م
تـر،   و، از اينها برجسته 4، هانس كريستين آندرسن3، برادران گريم2هاي شارل پرو جمله قصه

هـاي ادبيـات    توان براي مطالعات تطبيقي با نمونـه  را مي هزارويك شبهاي چندمليتي  قصه
هاي مكتـوب و شـفاهي و از    ها و افسانه آندرسن با قصه«كه مثالً  د. چنانفارسي انتخاب كر

شدة شارل  هاي گردآوري ، افسانهكليله و دمنه و هزار و يك شبهاي شرقي مثل  جمله قصه
هاي آنها بهـره بگيـرد و البتـه بـا      مايه ها و بن پرو و برادران گريم آشنا بود و توانست از ايده

  ).72: 1397(ذوالفقاري، » هايي نو خلق كند ، داستانابتكار و قدت تخيل خود
 اهللا مهتـدي (صـبحي)   فضلهاي كهن  افسانه چهارمين عنوان از» بلبل سرگشته«قصة 

)، 1325( سـخن هـا و اشـارة صـادق هـدايت در مجلـة       است. اين قصه، بر اساس يافته
  ).432 (هدايت» بسيار قديمي است و نزد بيشتر ملل هندواروپايي يافت شده است«
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Theodor Benfey 
2. Sharles Perrault      
3. Brothers Grimm 
4. Hans Christian Andersen 
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 در» مادرم مرا كشت و پدرم مرا خورد«، »درخت سرو«هاي  با عنوان» بلبل سرگشته«
) و بـا عنـوان   199(جعفري قنـواتي   720با كُد  1تامسون آرنههاي جهان  فهرست افسانه

 آمـده   2لوريمر ديويد و اميلي هاي ايراني قصهدر مجموعة » داستان پسري كه بلبل شد«
  به ديگر از اين افسانه موجود است.ها روايت مشا است. ده 

هـايي اسـت كـه، بـر      مايـه  سرگذشت پريدن روح و روان از جسم يا بدن يكي از بن
در ادبيات ملـل   3رمزي صورت تمثيل شكلي نمادين و گاه به اساس باورهاي باستاني، به

 قصـيدة «كم به متوني ماننـد   نشان داده شده است. پيشينة آن در ادبيات فارسي هم دست
شـيخ   غزالـي،  محمـد الطير  رسالةمانند ابن سينا، برخي از ابيات فردوسي، آثاري » عينية

  رسد: غزنوي، عطار و امثال آن مي اشراق، سنايي
ــلِ ــن المح ــك م ــت ِالَي ــعهبطَ  األرف

ــة ــل محجوب ــن ك ـــة ع ــارف مقلـ  ع
 

ـــع   ــزُّزِ و  تُمنّــ تَع ـــاء ذات  ورقـــ
ــ  ــم تَتَبرق ــفَرت و ل عو هــي التــي س 

 

 )59(ابن سينا، به نقل از پورنامداريان 

 كســـي كـــز تـــو مانَـــد ســـتودان كـــن
 

ــد   ــدان كنـ ــه زنـ ــن بـ ــرّد روان، تـ  بپـ
 

  )1/233(فردوسي 
هاي اين نگرش و تلقي در متون دورة ميانه و به ويژه در برخـي از متـون    البته نشانه

هـاي   ه و نقـل هاي ادبيـات عامـ   شود. مضاف بر آن، عناصر و مؤلفه زرتشتي نيز ديده مي
است. در ايـن آثـار، معمـوالً روح بـه شـكل        رنگ برجسته شفاهي نيز سرشار از اين پي

 ،وحـي كـه  شود كه صعود يا نزول و هبوط دارد، ر اي ديگر مصور مي كبوتر، باز يا پرنده
. نيستفراق  خوش دلهم چندان بدن،  هنگام ترك مهمان تن است و خود، ميل خالف

  است. ، مانند اعراب، نيز روح از جنس مرغان تصور شدهنزد برخي اقوام ديگر
هـا   ماية پيكرگرداني است كه آن نيز در افسانه ها بن مايه ها و بن رنگ يكي ديگر از پي

خـورد. بـر اسـاس ايـن فراينـد،       چشم مي هاي پريان به هاي ملل و اغلب قصه و اسطوره
به شكل و هيئتي ديگر درآيد تا بـا  گيري بايد  قهرمان براي دريافت قدرت بيشتر و انتقام

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Arne Thomson 
2. D.LR. Lorimer & E.O. Lorimer 
3. allegory 
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). در دو 200-199نيروي مضاعف و البته ياريِ ياريگر به هدف برسد (جعفري قنـواتي  
شود و پس  قصة مورد مطالعه در اين جستار، پسر (قهرمان) قرباني بدخواهي ديگران مي

ن و بـا  عبارت ديگر، روح او سرگردا شود. به از مرگ و دفن در زمين، به بلبل تبديل مي
رسد و در نهايت بـه مجـازات بـدذات و شـرير      ياريِ عطاگر و ياور به توان شگرفي مي

ن   شود. البته نايل مي هـا و   مايـة بسـياري از افسـانه    تولد ثاني در گردونة بازپيدايي نيـز بـ
ويژه آثار هندي و متون مصر باستان است كه بر اساس تناسخ و  هاي شرقي و به اسطوره

  شود.  العمل) تعبير و تفسير مي عمل و عكس( 1قانون كارما
بر اين اساس، خود انسـان محصـول كردارهـا و اعمـال زنـدگي پيشـين اسـت و در ايـن راه دراز         

پي، مرگ فرجام كار و پايان راه نيست بلكه آغاز حيات ديگر و سرنوشت ديگري  در هاي پي پيدايش
چرخة بازپيـدايي (سامسـارا) محصـور شـده     آغاز در  است؛ به عبارت ديگر، روح آدمي از زماني بي

  .)22- 20(شايگان  آيد اي به مرتبة ديگر و از قالبي به قالب ديگر در مي است و هر دم از مرتبه
هاي مشـابه، از منظـر تطبيـق و مقايسـه در      براي پيدا كردن منشأ و خاستگاه و نمونه

مكتوب ادبيات بشـر بـه    ادبيات جهان، بايد از آثار تمدن مصر باستان ـ كه نخستين آثار 
هـاي مصـري    هـا و قصـه   هـا، افسـانه   آن اختصاص دارد ـ آغاز كرد. در اغلـب اسـطوره   

هاي تكراري داستان سرگرداني ارواح، جادو، تناسـخ و ماننـد آن، يعنـي مـوارد      رنگ پي
  توان به موارد زير اشاره كرد:  مشابه در اين دو قصه وجود دارد كه در ميان آنها مي

  )؛ 6-5ق.م.) (تراويك  1300ق.م. ـ  3200» (2دو برادر يا آنپو و باتا«ت الف) حكاي
و  ،اي مصـر باسـتان)   (از خدايان اسـطوره  3و ست ، اوزيريس»دو برادر«ب) داستان 

و پـرواز و نالـه و مويـه در     پرسـتو خواهر و همسر اوزيريس بـه   ،4تبديل شدن ايزيس
سرش) و واكنش ملكة بابل، و در ادامه اطراف ستون كاخ پادشاه بابل (در واقع جسد هم

)، و ديگـر موضـوعات   33-29مهر  نيا و يگانه ، مظهري از خورشيد (ذبيح5تولد هوروس
  كند؛ پيدا مي آواز بلبلهاي فراواني با قصة  وابسته به آن شباهت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. kärmä 
2. Anpu and Batä 
3. Osiris & Set (Seth) 
4. Isis 
5. Horus 
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 3، پسـران دوقلـوي زئـوس و آنتيـوپ    2آمفيتـه و  1هاي يونـاني، زتـوس   ج) در حماسه
، همسر آمفيته، را بكشد، زن آمفيتـه  4هاي نيوبه خواست بچه زتوس ميهستند. هنگامي كه 

به اشتباه بچة خود را كشت و خودكشي كرد. در برخـي از روايـات نيـز آمـده اسـت كـه       
درآوردنـد.   بلبل صورت اش را به شدت پشيمان شد و ترحم خدايان را برانگيخت و بچه به

پسـرش   ،جنـون  ليبه دل، 5هدختر پاندار، همسر زتوسگونه است:  اين اديسهدر ُاين ماجرا 
  است: 7بند زير از زبان پنلوپ شد.  ليتبد بلبلپسر به رساند و  را به قتل  6لوسآيتي

كشـم   روند در خوابگاه خود بخسبند، من در بستر دراز مـي  رسد و همه مي سپس چون شب فرا مي
ه پانـدار سر سبز دختر  8ان كه آئدونس گريم بدان شكند و مي آزار دلم را در هم مي هزاران انديشة دل

گيرد و از  هاي انبوه درختان جاي مي خواند: بر روي برگ انگيز مي در بازگشت بهار نوين سرودي دل
سرايد بر ايتيلوس، پسر گرامي خـود، فرزنـد    ناپذير مي هاي پايان پي، آهنگ در هاي پي جا با زيروبم آن

  ).445(هومر گريد  م شمشيري كشته است ـ ميزتوس شاه ـ كه روزي نادانسته وي را به زخ

د) يكي ديگر از موارد مشابه كيفيت ظهور انسان و بلبل از درخت بـادام در افسـانة   
 ،9اوليس  در مالقاتي ناشناخته با پنلوپ، از زبـان پـدرش، الئرتـز   آلماني جايي است كه 

 - ت بلـوطي درخو شنيدن بانگ آسماني زئوس را از  10ماجراي رفتن اوليس به دودون
 ).436كند (همان  حكايت مي -كه گيسوان برافراشته دارد

قهرمــان زن گــل ســرخ اســت.  »گــل ســرخ«) در داســتان فرانســويِ تمثيلــي بــا نــام ه
هاي بشـري و تمثيلـيِ عقـل، طبيعـت و      هاي ديگري با صفات مجرد و شخصيت شخصيت

  نيز در آن حضور دارند؛و ونوس  11نبوغ و سرانجام ايزدان و ايزدبانوان رومي مثل كيوپيد
بلبـل  «چه در روايت فارسـي   بلبل را، مطابق آنسرود  و) گوته، شاعر بزرگ آلماني،

آمـده، از زبـان مارگـارت پرهيزگـار در نمايشـنامة       هاي ايراني قصهو ترجمة » سرگشته
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Zéthos 
2. Amphithé 
3. Antiope 
4. Niobe 
5. Pandarée 
6. Itylos 
7. Penelope 
8. Aédon 
9. Laértēs 
10. Dodone 
11. Cupid 
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شباهت به ابيات براعت استهالل فردوسي  بيان كرده است كه بي 1فاوستمنظوم فلسفي 
  رستم و اسفنديار هم نيست.در داستان 

هـا و   قصـه از مجموعـة   136تـر در ادبيـات آلمـان، قصـة      ها روشن البته از همة اين
است كه اين پژوهش در پـي تطبيـق و    »درخت بادام«با عنوان  برادران گريم يها افسانه

  است. » بلبل سرگشته«مقايسة آن با قصة ايراني 
  

 ها بررسي و تحليل قصه

هـاي كهـن    افسـانه  چهارمين قصة جلد اول »بلبل سرگشته«ت، قصة گونه كه گذش همان
  شود: است كه با اين عبارات آغاز مي صبحي

يكي بود، يكي نبود. زن و شوهري بودند كه خيلي با هم مهربان بودنـد و همـديگر را دوسـت    
ي تر بود. وقت داشتند. زن و شوهر يك پسر و يك دختر داشتند. پسر يك شير از دختر بزرگ مي

  ).1/42(مهتدي  ها به هفت و هشت سالگي پا گذاشتند، مادرشان از دنيا رفت كه بچه

طـرف،    از يـك  . زن،به خانـه آورد  يگريزن د ها، رگ مادر بچهاز م در ادامه، پدر، پس
محبتش را در دل شوهر جاي داد و، از طرف ديگر، بناي حسادت و دشمني را، مخصوصـاً  

دسـت پـدر در مسـابقة سـاختگي      به كشتن پسرة نقش ضوع تابا پسر ناتني، گذاشت. اين مو
. او پيش رفتسر كشي، خدعه و فريب پدر نسبت به پسر و قتل و بارگذاشتن و پختن  هيزم

ـ  يمكتب كمـك خواسـت. مالبـاج    يِخواهر كه از ماجرا باخبر شد، از مالباج  :او گفـت  هب
او دعـا بخـوان.    يل شب برابرادر را جمع و در باغچه خاك كن و تا چه سرِ يها استخوان
 درحـزين و دلكـش    يآواز كـه آمـد   رونيها ب گل انياز م يبلبلكه  طور هم شد تا اين همين
فـروش و   سـوزن  ،فـروش  خيراغ مـ بلبل بـه ترتيـب سـ   خواند.  ميسرگذشت خودش  مورد

 يو مقدار توانست با نغمة زيبا و تأثيرگذارش دل آنان را به دست آورد و شكرفروش رفت
در ادامه، با بازگشت به سمت خانه و آوازخـواني، موفـق شـد    . دريگبسوزن و نبات و  خيم
هـم بـه   و نبـات را  بريزد و انتقام بگيرد  او دهان زن درها را  سوزن و دهان پدردر ها را خيم

  ).59- 1/42(همان قرار دهد در دهان خواهرش رسم قدرداني 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Faust 
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داستان پسري «ي لوريمر، يعني ديويد و اميل هاي ايراني قصهمجموعة  قصة چهاردهم
  شود: صورت آغاز مي به اين» كه بلبل شد

هـايش   مردي بود كه دختر و پسر كوچكي داشت و زن ديگـري گرفتـه بـود و در نتيجـه بچـه     
  ).89نامادري داشتند (لورمير 

است كه متنِ درسـت افسـانه    صبحي در ياداشت پاياني ذيل قصة خود تصريح كرده
ديويد و اميلي لوريمر نيز  هاي ايراني قصههاي كرماني كتاب  ههمين است. در بخش قص

هايي نيز در اين دو روايت مشـاهده   است اما در عين حال تفاوت قصه مانند نقل او آمده
 برادران گريم يها ها و افسانه قصهاز  136نيز قصة شمارة » 1درخت بادام«قصة  شود. مي

 شود:  گونه آغاز مي است و اين ن ضبط شدهبندي آرنه و فُن در الي است كه در تقسيم

در روزگاران خيلي خيلي قديم، شايد دو هزار سال پيش از اين، مرد ثروتمنـدي بـود كـه زنـي     
زيبا و   پرهيزگار داشت. زن و شوهر يكديگر را خيلي دوست داشتند، ولي اجاقشان كور بـود  

    ).1013شدند (گريم  دار نمي و بچه

كند، دستش را بريـد   كه سيبي را پوست مي ان، زني، در حاليدر يكي از روزهاي زمست
و خون بر برف جاري شد. با ديدن اين صحنه، آهي كشيد و از خدا خواست فرزندي بـه  

هـا آب شـد.    هـاي اول تـا چهـارم، بـرف     سرخي خون و سفيدي برف به او بدهد. در ماه
هاي پـنجم و ششـم، زن،    هخوان گشتند. ما جا سبز شد. درختان سرسبز و مرغان آوازه همه

مطمئن و اميدوار، با شادي و شعف زير درخت بادام نشست و به بار نشسـتن درخـت را   
ها را خورد و بيمـار شـد. مـاه هشـتم بـه همسـرش        نظاره كرد. ماه هفتم مغز يكي از بادام

چهرة سـرخ و سـفيدي بـه دنيـا      گفت: اگر مردم، همين جا دفنم كن. ماه نهم فرزند خوش
خودش جان سپرد و، بنا بر سفارش، زير درخت بادام دفن شـد. مـرد زن ديگـري     آورد و

اش دختـري داشـت. زن اسـير فكرهـاي شـيطاني شـد و بنـاي         گرفت كه از شوهر قبلـي 
حسادت و دشمني را با پسر گذاشت. در ادامة داستان، دختر از مادر سـيبي بـراي خـود و    

تر كرد. زن تصميم گرفـت پسـر    افروختههاي خشم زن را  خواست و شعله اش  برادر ناتني
سـازي، قتـل را بـه گـردن دختـر       را در صندوق سيب خفه كند و از بين ببرد و بـا صـحنه  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. The Almond Tree 
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مهربان و معصومش، مارلين،  بيندازد. پدر به خانه برگشـت و سـراغ پسـر را گرفـت. زن     
ورد. دختـر  شده از سرِ پسر را، به اصرار زن، خـ  داد. مرد خورشِ تهيه نشاني غلط به او مي

آمـد   دستمال حريري برداشت و به زير درخت بادام رفت. درخت چون انساني به نظر مي
هاي دلكش و جذاب از درخت پرواز كـرد.   اي زيبا با نغمه زد. پرنده كه از شادي دست مي

گويي برادرش را دوباره يافته باشد، به خانه برگشت. پرنده بـه ترتيـب بـر درِ     ،مارلين هم
كفاش و آسيابان رفت و با خواندن و چهچهة زيباي خود زنجير طـال، كفـش    خانة زرگر،

زده و مارلينِ گريان  قرمز و سنگ برداشت و برگشت تا واكنش پدرِ شاد، نامادريِ وحشت
ها را به مارلين هديه كرد و سـنگ   را ببيند. در پايان، زنجير را به گردن مرد انداخت، كفش

هاي آتش ظاهر شد و دسـتان پـدر و    ش نيز در ميان شرارهآورد و خود  را بر سر زن فرود
  ).1027- 1013خواهر را گرفت و همگي براي خوردن غذا به اتاق رفتند (همان 

بلبـل  « گوته نيز با روايت فارسـي  فاوستمارگارت پرهيزگار در  سرود بلبل از زبان
نامـة   نگيز زندگيا افسانة خيالاصل و منشأ منظومة فلسفيِ گوته  مطابقت دارد. »سرگشته

اي از  ويژه در آلمان، همچون قصـه  است كه اتفاقاً در اروپا، و به بار دكتر فوستوس اندوه
اي بازآفريـد و بعـدها    ، آن را از روي ترجمـه 1مشهور بود. كريستوفر مارلو فرهنگ عامه

هم بهانة خلق اثر ماندگار و برجستة گوته شـد. تكـرار و تأكيـد بـر موضـوع محـوري       
ا و فريب شيطان و نفوذ آنها در سرشت همسر دوم يا نامادري، در ايـن قصـة   ه وسوسه

يوهانس فاوسـت اسـت    دكتر(مظهري از ابليس) و  2آلماني، يادآور همكاري مفيستوفل
  ).252-243(شهباز شود  كه در پي پيمان خونين آنها مشاهده مي

  
  ها شناسي قصه عناصر داستاني و ريخت

ماية محـوري نامـادري ـ هيـوال اسـت كـه بـا حسـادت،          هسته و پيرنگ هر دو قصه بن
اي در  يابـد. ايـن پيرنـگ كليشـه     دشمني نسبت به فرزند ناتني و نقشة قتل او ادامـه مـي  

و...  برفـي  سـفيد ، سـيندرال ، سفيد پيشوني گاوهاي شرقي و غربي مانند  بسياري از قصه
يـا شخصـيت سـياه و     ذات ، بـد »بلبل سرگشته«شود، با اين تفاوت كه در قصة  ديده مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Christopher Marlow 
2. Mephistopheles 
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هاي مردك، سـنگدل و نـامرد از او يـاد     پدر است كه در قصه با لقب 1ضدقهرمانِ شرور
شود و نامادري، با قرار دادن عشق و محبت خـود در دل مـرد و تحريـك او، نقـش      مي

  كند: كننده را ايفا مي اعزام
هفت اندام شـوهرش   كارة خانه كرد و زبان و كام و كم زنْ خودش را محبوبِ شوهر و همه كم

داد شـوهرش جرئـت    كرد و هر فرماني مي جايي رساند كه هر كاري مي را هم بست و كار را به
  ).1/42نداشت كه بگويد اين چه كاري است؟ (مهتدي 

تنهايي و خيلي زود، در همان آغاز، با ابزاري  در دو روايت ديگر از اين قصه، پدر به
  ). 50و  49برد (همان  ا از بين ميخشن و زمخت مانند كلنگ و بيل پسر ر

كه همسـر اول پسـري بـه دنيـا آورده بـود بـه        بود، در حالي همسر دوم صاحب يك دختر شده
  ).1014سفيدي برف و به سرخي خون (گريم 

، شخصيت سياه و منفي، قهرمـان شـرور و قاتـلِ    »درخت بادام«كه در قصة  در حالي
محورند و از زاوية  ها، حادثه ه، مانند اغلب قصهدو قص تنهايي نامادري است. اين دختر، به

گونه متون شكسته، عاميانه  شوند. زبان اين ديد سوم شخص مفرد (داناي كل) روايت مي
-89لـوريمر  ؛ 10و خودماني است. اين موضوع در ترجمة آنها هم مشهود است (ساتن 

ـ  و لحن گفت .)93 در، نامـادري،  گوها نيز يكدست و يكسان است و تفاوتي ميان لحن پ
  دختر، شخصيت انساني و حيواني پسر، مالباجي، زرگر، آسيابان و... وجود ندارد. 

قصة ايراني بر اساس حركت قهرمان (دختر: شخصيت سفيد و مثبت، پويا و فعـال)  
از معصوميت نخستين به سمت كسب تجربه (مواجهه بـا مـاجرا، يـاري گـرفتن از مـال      

بازگشت بـه معصـوميت اوليـه و كسـب پـاداش پـيش       باجي= ياريگر، نجات برادر) و 
ــي ايســتا و مســطح اســت.    مــي ــر شخصــيت ســفيد، ول رود. در افســانة آلمــاني، دخت

هاي ديگرِ قصة ايراني عبارتند از: پدر و نامادري (سياه و پويا) و پسر (ابتـدا و   شخصيت
اي افسانة ه در هيئت انساني: سفيد و ايستا ولي در هيئت بلبل: سفيد و پويا).  شخصيت

آلماني عبارتند از: دختر و پسر (در ابتدا سفيد و مسطح، و پس از تبـديل بـه شخصـيت    
تر)، پـدر (سـفيد و    كارهاي بيش حيواني بلبل، مطابق قصة ايراني سفيد و پويا، با خويش

اي در  هـاي حاشـيه   عبارتي منفعل)، مادر (سياه و شرور و پويـا). شخصـيت   مسطح و به
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Antagonist 
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دوز و  ريز و در قصة آلماني زرگـر، كفـش   فروش و شكر روش، سوزنف قصة ايراني  ميخ
، مـال بـاجي نقـش راهنمـا و ارشـاد دختـر       »بلبـل سرگشـته  «آسيابان هسـتند. در قصـة   

، خود »درخت بادام«كند. در قصة  (=ياريگر) را بر عهده دارد و در بزنگاه او را ياري مي
  زد.پردا بلبل، پس از ظهور از درخت، به ايفاي نقش مي

و  3اسـتراوس  2هـاي دوگانـة   و تقابـل  1پراپ پريان هاي قصه شناسي ريختبر اساس 
هاي عاميانه، با كاركردهـا   هاي ديگر قصه ، مطابق نمونه ديگر ساختارگرايان، اين دو قصه

  روند و البته پاياني خوش دارند: هاي ساده پيش مي كاري) زير و جفت تقابل (خويش
  ).  60شوند (نك. پراپ  قهرمان آغاز مي هر دو قصه با مرگ مادرِ) 0
كه اينهـا [پسـر و دختـر]     وقتي«). 80- 73شود (همان  آغاز مي كمبود اي بتيمص ،) بدبختي1
خـواهي   ساله شدند، مادرشان از دنيا رفت [...] زن گفـت: اگـر مـي    ترتيب، هفت و هشت به

ايـن پسـر را از    گو در خانه نباش، هر طـور شـده، بايـد    و خوب زندگي كني، بحث و گفت
قـدر   وقتي چشمش به فرزند افتـاد، آن ). «43- 1/42(مهتدي » بكشي. بايد او را از بين ببري

كلـي غـم    درنگ جان سپرد [...] سرانجام [پدر] هم با گذشت زمان بـه  خوشحال شد كه بي
كم اي برگزيد [...] [نامادري] در سنگين صندوق را مح [مادرِ پسر] را از ياد برد و همسر تازه

 ). 1016- 1014(گريم » بست و گردن پسر الي آن ماند؛ سرش از تن جدا شد.

 شود.  ) در قصة آلماني منع قهرمان (خوردن سيب) رعايت نمي2

 ).208كند (نك. پاينده  گيرد و اطالعاتي از قرباني كسب مي ) بدذات اوضاع را زير نظر مي4و  3

پذيرد و از فرمان تبعيـت   است را ميجوگر درخو و جست قهرمانِ» بلبل سرگشته«) در 5
 .شود ياعزام مآوري هيزم  جمع هببه دنبال مأموريت،  )، يعني 208كند (همان  مي

نشـان   يمنفـ  ايـ واكـنش مثبـت    بخشـنده  يدر برابر كارهـا  ) قهرمان [در هر دو قصه]6
و پـاداش پـدر و   » بلبـل سرگشـته  «ْپـدر در   (پاداش خواهر و مجازات پدر و زن دهد يم

 »).درخت بادام«ْپدر در  هر و مجازات زنخوا

بـه قهرمـان    يردوِكه از قدرت جادو يا طلسم برخوردار است) ذكر و  ) مال باجي= ياور (كسي7
 ).1/45(مهتدي » باش خواني، بعد ديگر كاري نداشته هر چِله هم وِرد جاويدان مي«دهد.  يم ادي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Vladimir Propp 
2.  binary oppositions 
3. Levi Strauss 
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 ايـ  يبـدبخت ) يـا، بـه عبـارتي،    209ده شود (پاينـ  ) واقعة ناگوار يا فقدان اوليه تمام مي8
 (تبديل پسر به بلبل و ادامة ماجرا). رديپذ يم اميكمبود آغاز قصه الت اي بتيمص

 گذارند. ييا اشيا خود را در اختيار قهرمان م ي، حيوانيانسانهاي  ) شخصيت9

و نامـادري  » بلبـل سرگشـته  «) در هر دو قصه، شرير (پدر بـا هميـاري نامـادري در    10
 خورد. در مصاف با قهرمان شكست مي») درخت بادام«نهايي در ت به

 . شود يمجازات م ريشر) در هر دو قصه، 11

كننـده بـا    گونة ادبي ـ كـه معمـوالً سـيري يكنواخـت و خسـته       هاي اين بر خالف ويژگي
هاي كور چنداليه  حدس دارد ـ در اين دو قصه فراز و فرودهاي متفاوت و گره  ماجراهاي قابل

اي  گونـه  شود، به جذابيت و بيرون آمدن متن از يكنواختي صرف، سستي و كرختي ميموجب 
هاست،  بيني ماجراها نيست. وجود نقاط اوج نيز از ديگر ويژگي قصه كه مخاطب قادر به پيش

با اين توضيح كه نقطة اوج اصلي آنها در همان سطرهاي نخست و صـفحات آغـازين اتفـاق    
پريشي دارند:  شناسي، روايت زمان ز پايان به آغاز يا، از منظر روايتنوعي حركت ا افتد و به مي

مرد [سنگدل] پسرش را كشت. سرش را در بارِ هيزم گذاشت، به خانه آورد تا بـه زن نشـان   «
(مهتـدي  » بدهد. زن هم چيزي نگفت؛ سرِ پسر را براي ناهار درون ديگ گذاشت و بـار كـرد  

بيند يا فرارسيدن شب آخر چله،  وقتي دختر سر برادر را مي). حتي نقاط اوجِ ديگر، مثل 1/44
  خورد. با حذف و تلخيصِ ديرش قصه، زود و در سطرهاي بعدي همان صفحه رقم مي

هاي زمان خطي، از جملـه تـوالي،    سير زمان در هر دو داستان خطي است و ويژگي
  رؤيت است:  مدت (ديرش) و فراواني (بسامد)، در آنها قابل

جا سبز شد. كمي بعـد همـة    ها آب شد. دو ماه ديگر هم گذشت و همه ذشت و برفيك ماه گ
هاي اصلي درختان سبز شدند. در هم فرو رفتند و مرغان شروع بـه خوانـدن كردنـد [...]     شاخه

جـا بـوي خوشـي بـه      وقتي پنجمين ماه سپري شد، زن آمد و زير درخت بادام ايستاد. در همـه 
بودنـد [...] در آخـر مـاه     تر شـده  ها درشت كه به پايان رسيد، ميوه خورد [...] ماه ششم مشام مي

  ). 1014-1013ها را شكست و مغز آن را خورد (گريم  هفتم، زن يكي از بادام

مـبهم، گسـترده و نامحـدود     1ها، زمـان و مكـان   گونه داستان حال، به شيوة اين با اين
مطلـق. كشـمكش و جـدال     اند: خير مطلـق يـا شـرّ    ها نيز مطلق و كلّي است. شخصيت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. setting 
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كند تا به پيروزي قهرمان منجـر   فيزيكي هم ميان همين نيروهاي خير و شر ادامه پيدا مي
جا وجود دارد آن است كه قهرمان اصلي پـاداش را بـه ديگـران     شود. تفاوتي كه در اين

  دهد، يعني به خواهر در يك قصه و خواهر و پدر در قصة ديگر. مي
هـا، سـرگرداني روح،    گونه افسـانه  ز نكات قابل تأمل در اينگونه كه گذشت، ا همان

پيكرگرداني و تناسخ و تبديل شخصيت انسـاني بـه شخصـيت حيـواني و برگشـت بـه       
هاي متفاوت است، مثالً پريدن بلبل از بوتة گل در قصة ايرانـي   حالت نخستين با كيفيت

  ماني:و ظهور شخصيت انساني و سپس حلول در شخصيت حيواني در قصة آل
هاي كوچك و بزرگ كامالً از هم باز شد و فاصله گرفـت   درخت بادام به حركت درآمد. شاخه

ها كه به هم خوردند، درخت درست مثل انسـاني بـه نظـر     جاي اول برگشت. شاخه و دوباره به
زند. بعد بخاري از درخـت بـادام برخاسـت. ناگهـان، از وسـط       رسيد كه از شادي دست مي مي

بـود بـه    انگيـز سـر داده   اي دل اي زيبا كه نغمه تشيني بيرون آمد و از ميان آن، پرندهبخار، تودة آ
ها پر كشيد، درخت بـادام بـه حالـت اول     دست سوي آسمان به پرواز درآمد. وقتي پرنده تا دور

  ).1019-1018برگشت (گريم 
  

  الگوها و نمادها  كهن
است  داشته وجود خاصي قومي وهايالگ تاكنون، بشر پيدايش ابتداي از يونگ، به اعتقاد

 صـورت  بـه  الگوهـا  اند. ايـن  آمده وجود به انسان غرايز فكني برون و تجلي اساس بر كه
 هاي اسطوره صورت به گاهي و هستند بشريت تمام ناخودآگاهي به متعلق نخورده، دست
 .)402براهني نك. ( شوند مي ظاهر اي قصه

اسـاطير مختلـف اسـت. بنـا بـر ايـن بـاور،         هاي مشترك مايه پيكري يكي از بن گياه
زندگي انسان بايد كامالً خاتمه يابد تا همة امكان خالقيت يا تجليات آن پايـان پـذيرد،   «

كوشد تا به  شود، مي باري گسيخته آمد مرگ اما اگر ناگهان در اثر وقوع فاجعة قتل و پيش
پيكـري در   ماية گيـاه  ). بن882(الياده » صورت گياه، ميوه و گل ادامه يابد شكلي ديگر به

يـا داسـتان   » بلبل سرگشته«هاي ايراني از جمله همين مورد  ها و قصه ها، حماسه اسطوره
  شود.  اي (سياوش) ديده مي روييدن گياهي شفابخش از خون پهلواني اسطوره
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الگـويي اسـت. قهرمـان (در افسـانة      هـاي كهـن   مايـه  ماية پيكرگرداني از ديگر بن بن
پـس از طـي ايـن مرحلـه، يـا ايـن جريـان خودشناسـي و آيـين تفـرّد           ») ادامدرخت ب«

وار، كه نشـانة   شكلي دايره شناختي يونگ)، به اي ـ روان  اصطالح رايج در نقد اسطوره (به
  گردد. تماميت و كمال است، دوباره به شكل و هيئت قبلي بازمي
هاي آتش  آمدند و ديدند كه شرارهپدر و مارلين كوچولو با شنيدن صدا سراسيمه از اتاق بيرون 

جا ايستاده. پسرك  خيزد. وقتي دود و آتش محو شد، برادر كوچك را ديدند كه آن از زمين برمي
  ).1027دست پدر و خواهر كوچكش را گرفت (گريم 

تنهـايي، مبـين برخـي از     شايد آوردن سيب در معناي عامِ درخت، يا خود سـيب بـه  
عامه، از يك سو، باشد و، از سوي ديگر، نشان از اعتقـاد   اي و فرهنگ باورهاي اسطوره

برخي از مذاهب، مانند مسيحيت، به ميوة ممنوعة بهشتي داشته باشد، چرا كه ميل پسـر  
ـ سايه(= قهرمان) به خوردن سيب (يعني نمودي از  ــ   در نهايـت  )، باعث مرگ و البته 

هـاي اقـوام، از اصـطالح درخـت      هـا و افسـانه   شود. در اسطوره بازپيدايي و كمال او مي
رابط ميان زمـين و آسـمان و نمـاد جـاودانگي اسـت. گسـترة       «است كه  جهاني ياد شده

هاي گل و مرغ نيز پيدا اسـت و   انگيزي در آثار هنري و نگاره پروردة چنين تصوير خيال
  ).125(مختاريان » است عرفان اسالمي هم از آن فراوان بهره برده

پيشه اسـت و ظهـور    پرست و عاشق ناسي عرفاني، نمونة مردان جمالش بلبل نيز، در نماد
عبارت ديگر، جلوة التزام  به خاطر عشق به آن، يا به» بلبل سرگشته«آن از بوتة گُل در افسانة 

  و همراهي گل و بلبل در ادبيات جهان است. تصنيف بلبل در افسانة مذكور اين است:
ــته  مـــــنم، مـــــنم بلبـــــل سرگشـــ

 كشــــــتهپــــــدر نــــــامرد مــــــرا 
 سوز مرا با آب و گالب شسـته  خواهر دل

 

 از كـــــوه و كمـــــر برگشـــــته   
ــورده پـــدر نابـــه زن  كـــار مـــرا خَـ

ــاي  ــل و پ ــت گ ــرده  درخ ــال ك  چ
  

  )1/47(مهتدي 

دانسـت و هـم   » نمادهاي خاص«توان هم از  را مي »رنگي نمادهاي«شناسي،  نماد در
بــه واســطة بررســي كــرد. اگرچــه دو رنــگ ســياه و ســفيد، » نمادهــاي طبيعــي«ذيــل 
ها دو رنگ سفيد و  خوردگي آنها با شب و روز، بيشترين تأثير را دارند، در اين قصه گره
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يابند. رنگ سفيد منسوب به فلـك ناهيـد و رنگـي آسـماني      سرخ بيش از بقيه نمود مي
رنگـي   است و، بنا بر باورها در جهان فراز، جاي اهورامزدا اسـت. سـفيد اغلـب بـا بـي     

در «ي، صلح و آزادي است، ولي گـاهي كـاركرد دوسـويه دارد:    مرادف است، رنگ شاد
مفهوم مثبت خود، نماد روشنايي، قداست و معصوميت و در مفهوم منفـي خـود، نمـاد    

). رنـگ سـرخ   216زاده  بخـت و قاسـم   (نيكو» طبيعي است مرگ، وحشت و عناصر فوق
ــ  نمـاد    تاسـ  ها با خون و به صورت ضمني با سيب بـه آن اشـاره شـده    كه در قصه ـ

ســبب تأللــؤ و   شــادي، خشــم و شــرم، عشــق، شــكر و ماننــد آن اســت. ســرخي، بــه
آن را  مثنـوي درخشندگي، نمادي جهاني براي اصـل و مبـدأ زنـدگي اسـت. موالنـا در      

  ). 1099-1098داند (مولوي بلخي  مي ها بهترينِ رنگ
هـا بـراي    تـرين پديـده   ترين و در دسترس ها و عناصر آن از ملموس طبيعت و جلوه

هاست. ادبيات عامه سرشار از اين نمادهاست. نمادهاي طبيعـي بـه شـكل     مخاطب قصه
شوند.  ها، اشيا و ابزار، عناصر حيواني و نباتي، كيهاني و فلكي و مانند آن ظاهر مي مكان

  اند.  در اين دو افسانه، درخت بادام، گُل، برف، آب، باد از نمادهاي طبيعي
و نمادگرايي، اعداد نيز ظرفيت زيادي دارنـد. ايـن موضـوع     شناختي از منظر اسطوره

باستان اصـل هـر چيـزي را بـه عـدد ارجـاع        يوناندر  فيثاغورث«قدر مهم است كه  آن
هاي طبيعت در واقـع عددنـد و    است. اعتقاد مكتب فيثاغوريه آن بود كه همة پديده  داده

هـاي الهـي و جهـانِ     نغمـه  ]درنتيجـه [دهنـد.   اين اعدادند كه ماهيت اشيا را تشكيل مي
(نـك.  » است، چرا كه انسجام طبيعت براسـاس عـدد اسـت     طبيعت بر پاية عدد بنا شده

هـا و   ). برخي از شمارگان مانند هفـت و مشـتقات آن، جـز در اسـطوره    28-26بهزادي 
اي دارد.  شناسي و... اهميـت ويـژه   نمادها، در تاريخ، مذهب، آداب و سنن، نجوم، نشانه

  عنوان دو عدد كامل در اين دو قصه نيز مشهود است. عداد هفت و چهل بهبازتاب ا
  

  گيري نتيجه
ها، به عنوان يكي از عناصر ميراث معنوي بشر و ادبيات و فرهنگ عامه، مظهـر   قصه

سـينه هسـتند. بـا     بـه  هاي نقل شفاهي و سـينه  و مجالي ذهن ناخودآگاه و از مصداق
فرهنگي، به اصـل و منشـأ مشـترك اغلـب آنهـا،      مطالعه و بررسي اين نمونة ادبي و 
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مصـر باسـتان،    ايـران و  هـاي  ويژه هندي و همچنين تمدن يعني خاستگاه شرقي و به
ها در گذر زمان و با گذار و برخوردهاي فرهنگي ـ تاريخيِ ناشي   خوريم. قصه برمي

 هـا، اسـتعمار و در قالـب آشـنايي، ترجمـه، اقتبـاس، تقليـد و ماننـد آن از         از جنگ
انـد.   هـا رسـيده   خاستگاه به مناطق حائل و گذرگاه و سپس به به ديگر اقوام و ملـت 

هـا بـا بـازگرداني و بازنويسـي از شـكل اوليـه فاصـله         اي از ايـن قصـه   بخش عمده
هـاي   هاي آشنا و مشابهت هاي متعدد، نشان اند. در اين پژوهش، با بررسي جنبه گرفته

ويـژه بـا    هاي غربي و به ها و افسانه ها، حماسه با اسطوره» بلبل سرگشته«فراوان قصة 
از مجموعة برادران گريم در ادبيات آلمان، ايـن نتيجـه و   » درخت بادام«افسانة كهن 

است. در ادامة اين پژوهش، بـا   تر شده ها، ملموس نكته مهم، يعني خويشاوندي قصه
بحـث  هـاي والديميـر پـراپ در م    شناسي دو قصه از منظر تعريف و مصـداق  ريخت

هـاي   هـا در اسـطوره   هاي اين عناصـر و مؤلفـه   ها و تعيين مشابهت كاركردها و كنش
جهان از ديدگاه لوي استراوس و همچنـين بـه كمـك نمادشناسـي يونـگ، ظرفيـت       

  تر شد. تر و ملموس ها براي مطالعات ادبيات تطبيقي روشن ها و افسانه قصه
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  رانيمعاصر ا اتيدر ادب ييگرا خينوتار
  ، عضو هيئت علمي گروه ادبيات تطبيقي فرهنگستان زبان و ادب فارسي1ناهيد حجازي

  
  
 

  چكيده
و  ياجتمـاع  ،ياسـ يس طيشراتحت تأثير  سندگانيتفكر و نگرش نوهمواره  ،در جوامع مختلف

و  تيشخص ،جامعه ياجتماع ي واسيسي، خيتار طيشرا . عالوه برآن جامعه بوده است يفرهنگ
 يدر تـاروپود آن تجلـ   ينـوع به بوده و آثارشان تاثيرگذار  لقدر خ زين گانسنديخود نو يزندگ

ـ اند و بـا ا  نبوده يقاعده مستثن نيهم از ا يرانيا سندگانياست. نو افتهي خـالق آثـار    كـرد يرو ني
ـ بـر نظر  يمبتنيي و گرا خينوتار كرديبراساس رو  ،مقاله نيا اند. هشد يشاخص رگذاريتأث  يهـا  هي

ـ ادب  سـندگان ينو تيو شخصـ  يزندگروش  يرتأثابتدا  كوشد ، مينبلتيگرفوكو و  معاصـر   اتي
پنهان و آشـكار   ياياز زواوجو كند و سپس تأثيرپذيري آنان را  را بر خلق آثارشان جست رانيا

 يبررسـ  1380تـا   1300هـاي   جامعه طي سـال  ياعتقادو  ياسيس ،يروابط و مناسبات اجتماع
ـ بـا رو  ونديو آثارشان در پ سندگانيانتخاب نو يي. چراكند  يهـا  از پرسـش  ياجتمـاع  هايدادي
  خواهد شد به آن پاسخ داده شود. ياست كه سع ياصل
اي از عناصـر مختلـف    دهد آفرينش هر رمان يا داستان كوتاه در شـبكة پيچيـده   ها نشان مي داده

حصـول نويسـنده و نبـوغ و خالقيـت او نيسـت. نويسـنده متـأثر از        قرار دارد و رمـان فقـط م  
كه برآمده  هاي خاصي در اجتماع است و كيفيت زبان و مضامين انتخابي او، عالوه بر آن گفتمان

هاي او و نيز شرايط  سياسي، اجتمـاعي   ها و انگيزه اي از نگرش از عوامل متعدد وشبكة پيچيده
  هاي جامعه است. ه نيازفرهنگي جامعه است، پاسخي نيز ب

  گرايي، استيوِن گرينبلت، ميشل فوكو : ادبيات معاصر ايران، رمان، نوتاريخها كليدواژه
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1. n.hejazi2010@yahoo.com  



    34  10/2ادبيات تطبيقي مقاله
 گرايي در ادبيات... نوتاريخ

 

  مقدمه
گرايي معتقدند حقيقت واحد نيسـت   گذاران نقد نوتاريخ گرينبلت و ميشل فوكو از بنيان

رفـي  نگرد. كوشش بـراي مع  اش به اتفاقات مي و نويسنده از پشت عينك خود و زندگي
هـاي   نگار است، اما تالش بـراي شـناخت زمينـه    وقايع و رخدادهاي تاريخي كار تاريخ

گذاري اثر كار منتقـد ادبـي    نگار ادبي و داوري و ارزش تاريخي پيدايش اثر وظيفة تاريخ
است. هدف اين مقاله اثبات وابستگي و تعامل در تأثيرگذاري رخدادهاي اجتماعي يك 

هاي پديدآمده در همان دوره اسـت. بـا توجـه بـه شـروع       ماندورة تاريخي با يكي از ر
شروع كرديم و براي  1300ادبيات نو در دورة پس از مشروطه، مبنا را  از نخستين دهة 

  ساله را برگزيديم. هاي ده بنديِ يكي از رخدادهاي مهم جامعه بازه دسته
شرايط نو در جامعـه   ادبيات معاصر ايران، از جمله نوع ادبي رمان، نه تنها برآمده از

در ايـران از اواخـر دورة   «است بلكه خود به نو شدن شرايط جامعه كمك كرده اسـت.  
قاجار با ورود صنعت چاپ، رواج مطبوعات، تأسيس مـدارس خـارجي، ترجمـة آثـار     

هاي مختلف از فرنگ، مردم به تدريج با فرهنـگ و   كردگان رشته ادبي، بازگشت تحصيل
وجـود آورد و   ). شرايط جديد ادبيـات جديـدي بـه   13روزبه » (تمدن غرب آشنا شدند

زبان و مضامين ادبيات معاصر فارسي تغيير كرد. اين ادبيات، به نوبة خـود، بـه تغييـر و    
  رشد مردم در جامعه انجاميد.

سازد در آيينة ادبيـات از   رمان وداستان بهترين نوع ادبي است كه نويسنده را قادر مي
نـوع  «ها مسائل دنياي بيرون را منعكس و تحليل كنـد.   صيتطريق تخيل و پرورش شخ

ادبي رمان در مقايسه با ساير انواع ادبي يكـي از دسـتاوردهاي دوران مـدرن بـه خـاطر      
هاي مختلف و متعـدد و   هايي مثل طوالني بودن، تخيلي بودن و داشتن شخصيت ويژگي

ر اسـت و بهتـر   قابليت پرورانـدن موضـوعات اجتمـاعي از اهميـت بيشـتري برخـوردا      
  ).70(مسعودنيا و فروغي » تواند تصوير تحوالت اجتماعي را نشان دهد مي

اسـت،   در يك قرن اخير رويدادهاي تاريخي و سياسي بسياري در ايران اتفاق افتـاده 
تا جايي كه به جرئت مي توان گفت  هر دهه مسـائل خـود را دارد و داسـتان كوتـاه و     

هـا بـا    هاي رمـان  شد. معموالً ارتباط معناداري ميان مضمونتواند بازنمود آنها با رمان مي
رخدادهاي سياسي، اجتماعي و تاريخي بـارز در هـر دهـه وجـود دارد. در ايـن مقالـه،       
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مسئلة اصلي اثبات وجود تعامل ميان يكي از رخدادهاي تـاريخي، سياسـي و اجتمـاعي    
خـدادهاي آن دوره اسـت.   ، با برخي آثار متـأثر از ر 1380تا  1300غالب در هر دهه، از 

شود كه ما  هاي بسياري با تأثيرپذيري از هررخداد يا رخدادها نوشته مي ها و رمان داستان
ها و آن رخدادها نيستيم؛ آنچه اهميت دارد، نشان دادن پويايي  در پي برشمردن آن رمان

و و ارتباط چندجانبه و تأثير و تـأثر ميـان رمـان و رخـداد برجسـتة تـاريخي، سياسـي        
اجتماعي است، چه در زمان نگارش آن اثر و چه حتي پـس از آن. بـر اسـاس رويكـرد     

هـا و شخصـيت    شـود بلكـه متـأثر از ديـدگاه     گرايي، داستان در خأل آفريده نمي نوتاريخ
گرايي در پي اثبات  نويسنده، انتظارات خواننده و مسائل مطرح در جامعه است. نوتاريخ

دهاي گذشــته از طريــق مــتن ادبــي يــا گــزارش حقانيــت تحــوالت اجتمــاعي و رخــدا
گرايان سنتي به متـون ادبـي را بـه چـالش      گرايان نيست و در واقع، رويكرد تاريخ تاريخ
كل تاريخ واجد كيفيتي ذهني اسـت زيـرا توسـط    «كشد. از نظر پيروان اين رويكرد،  مي

گذاشـته   شـان در تفسـير آنهـا از تـاريخ تـأثير      افرادي نوشته شده كه جانبداري شخصي
  ).244(برسلر » است

شـود امـا    هاي بسياري با تأثيرپذيري از رخدادهاي سياسي و تاريخي نوشته مي رمان
ها و آن رخدادها نيست بلكه هـدف نشـان دادن    هدف مقاله برشمردن جامعيت آن رمان

پويايي و نوع خاصي از ارتباط چندجانبة تـأثير و تـأثر ميـان رمـان و رخـداد برجسـتة       
  سياسي و اجتماعي در زمان تدوين آن رمان است. تاريخي، 

گرايي را نخستين بار استيون گرينبلت در مقدمـة مجموعـه مقـاالتي دربـارة      نوتاريخ
ويژة دورة پانزدهم نشرية ژانر به چـاپ    در شمارة 1982رنسانس مطرح كرد كه به سال 

ميت متون ادبي و گيري متن در بافت تاريخ و فرهنگ توجه دارد و اه رسيد. او به شكل
به مسائل مربوط به  "سطح انعكاس"تأكيد را از «انگارد. گرينبلت  غيرادبي را يكسان مي

بـين بافـت    ).11 1(گرينبلت» دهد اي پويا، ميان بافت متن، محتوا و شكل تغيير مي  مبادله
ده هاي آگاهانه يا ناآگاهانة نويسـن  يعني زندگي و نگرش ،متن و عوامل بيروني تأثيرگذار

هـا، ارتبـاط دوسـويه     رنگ كردن ديگـر مؤلفـه   ها يا حذف و كم در توجه به برخي مؤلفه
وجود دارد. زمينه و شرايط اجتماعي سياسي، فرهنگي و تاريخي در خلق متن از سويي 
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1. Greenblatt 



    36  10/2ادبيات تطبيقي مقاله
 گرايي در ادبيات... نوتاريخ

 

و ذهن نويسنده در شكل خـاص دادن بـه اوضـاع بيرونـي از دگـر سـو بـر هـم تـأثير          
تن و نويسنده از دانش، مناسبات قدرت و گفتمـان  گذارند. فوكو نيز به تأثيرپذيري م مي

رانـده در جامعـه را    حاشـيه  هاي خاموش يا به هاي مطرح در جامعه معتقد بود و گفتمان
كرد كه در اين مقاله به نمود ايـن بخـش از جامعـه در آثـار ادبـي نيـز توجـه         مطرح مي

  شود. مي
شـود كـه در آن نويسـنده،     هايي از رمان گشوده مـي  گرايي، جنبه در رويكرد نوتاريخ

عالوه بر نبوغ خود، از نگرش، خانواده و اجتمـاع خـويش نيـز تـأثير پذيرفتـه اسـت و       
رخدادهاي جامعه در اثر او، چه به انتخاب خودش چه به اجبار از سوي جامعـه و چـه   
به خواست خواننده، منعكس شده است. مضمون متن به عنوان مؤلفة دروني و بررسـي  

ر، مانند شرايط اجتماعي، سياسي، فرهنگي و تاريخي و زندگي نويسنده، عوامل تأثيرگذا
  شوند. به عنوان عوامل بيروني تأثيرگذار بر متن بررسي مي

  اند از: هاي اصلي پژوهش حاضر عبارت پرسش
آيا ارتباط تأثير و تأثر ميان زندگي نويسنده و نگرش او در خلق رمـانش و وضـعيت    .1

 ي وجود دارد؟تاريخي و ساختار اجتماع

 راندة جامعه چگونه است؟ حاشيه هاي غالب يا به ارتباط ميان مضامين رمان با گفتمان .2
 

 پيشينة پژوهش

هاي ارزشمندي دربارة تاريخ و ادبيات فارسي و ارتباط آنها با يكـديگر از منظـر    بررسي
از جلد  فصل پنج نظريه و نقد ادبيدر حسين پاينده  گرايي صورت گرفته است. نوتاريخ

هر متن «گويد:  مي اولِ اين كتاب دو جلدي را به تاريخ گرايي نو اختصاص داده است و
آيد كه خود محصول شـرايط مـادي و نيـز روح زمانـه      اي برمي ادبي از ذهنيت نويسنده

 كيخوانش متفاوت متون كالس«). بهنام ميرزابابازادة فومشي در مقالة 377(پاينده » است
هاي مربوط به اصول اين رويكرد را  فهمي ابهامات و كج »نو ييگرا خيردر پرتو تا يفارس

شكني را بـه   تأكيد بر گفتگوي ميان ادبيات و تاريخ ناقوس مرگ ساخت«كند:  روشن مي
مندي از ايـن   نو شد. بهره گرايي هاي ادبي بر اساس تاريخ صدا درآورد و آغازگر پژوهش
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نه تنها به خوانش متفاوت آثار ادبي بلكه  هاي متون كالسيك فارسي رويكرد در پژوهش
و نيـز آثـار علمـي و غيـر ادبـي       تاريخ بيهقينگارانه مانند  به خوانش متفاوت آثار تاريخ

بـه رمـان    يانـداز  چشم«مقالة در  ي نيزرينادر ام). 164(بابازادة فومشي » خواهد انجاميد
دربـارة   نيبـاخت  ةديـ ام از او بـا الهـ   يجمع ةحافظ ةبر مقول هيبا تك ،»يفارس يگرا خيتار

ـ  در گـرا  خيرمـان تـار   تيظرف ، دربارةرمان ييو چندصدا انهيگوگراو خصلت گفت  ةارائ
 ةبلكـه مطالعـ   سـت يثابـت ن  تيواقع كي خيتار«: سدينو يم خيانداز چندگانه از تار چشم
  ).39 يري(ام »گوناگون است ياندازها چشم
  

 ها  تحليل داده

شود و متـون بـا يكـديگر     متون ادبي و غيرادبي برداشته مي مرز ميان«گرايي،  در نوتاريخ
شـود و مـتن ادبـي بـا      شوند، تاريخ و وقايع گذشته تبديل به روايت و متن مـي  برابر مي

). زندگي نويسنده و شـرايط تـاريخي   31و گرينبلت  1(گاالگر» شود تاريخ متن برابر مي
گذارند.  شود و بر هم تأثير مي مي اجتماعي وي به عنوان يك متن با اثر آفريدة وي برابر

 اًشـود كـه رمـان  صـرف     براي گشودن معناي متن (رمان فارسي) فقط به اين اكتفـا نمـي  
آفريدة نويسنده يا فقط آفريدة شرايط اجتماعي، سياسي، فرهنگي و تاريخي است بلكـه  

  اي بين آنهاست. برخاسته از شبكة پيچيده
 1300ايع گذشته با متن ادبي، از نخستين دهة نشان دادن پيوند بين تاريخ و وق براي

كنيم تا بتوانيم، با توجه به جو تاريخي اجتماعي هر دهه، بـه تحليلـي از آثـار     شروع مي
هاي بيانيِ جديد و مورد نياز خود را  هر مرحلة تازة تاريخي شكل«ادبي آن دوره برسيم. 

اي قـديم طـي فراينـدي    هـ  هاي اجتمـاعي و فرهنگـي شـكل    طلبد. تحت تأثير انگيزه مي
  ). 21: 1397(ميرعابديني، » آيند هاي تازة ادبي پديد مي شوند و نمونه پيچيده زيرورو مي

، پـس از شكسـت   1300تـرين رخـدادهاي تـاريخي در نخسـتين دهـة       يكي از مهـم  .1
كفايت بر مصدر مناصب دولتي است. صدور فرمان مشـروطه   مشروطه، نشستن افراد بي

هاي مردمي  ها و قيام ، و نيز اعتراضات، شكست1285اسي كشور در و تصويب قانون اس
هـا و   بعد از آن تأثير بسياري در ادبيات فارسـي گذاشـت و مضـامين بسـياري از رمـان     
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تهـران  هـا، آثـاري ماننـد رمـان اجتمـاعي       هاي فارسي را تشكيل داد. در آن سال داستان
به قلم حسن مقـدم، شـعر    مدهجعفرخان از فرنگ آاز مشفق كاظمي، نمايشنامة مخوف 
زاده در نتيجـة   از محمـدعلي جمـال   يكي بود يكي نبـود از نيما يوشيج و داستان  افسانه
هـاي   هاي اجتماعي و فرهنگي دوران پس از مشروطه به وجود آمدند و آشفتگي فعاليت

هـا را   آن آشـفتگي   كردنـد.   هاي اخالقي آن دوره را حكايت مي بندوباري اجتماعي و بي
به نمايش  ،يكي بود يكي نبودهاي  ، از داستان»رجل سياسي«زاده در داستان كوتاه  الجم
زاده، در اين داستان، با تأثيرپذيري از شرايط جامعـة آن روز، نگـرش و    گذارد. جمال مي

تجربيات زندگي شخصي خود را منعكس كرد و زبان، سبك نوشتن و گروه خوانندگان 
ش 1300در  يكي بـود، يكـي نبـود   غيير داد. او در ديباچة و مخاطبان ادبيات فارسي را ت

شـهرت يافتـه اسـت، از نويسـندگان ايرانـي      » بيانية نثر نوين فارسـي «ق)، كه به 1340(
تر به زبان محاورة مـردم چيـز بنويسـند و اصـطالحات      كه به سبكي نزديك«خواهد  مي

يز، بر خالف روال قبـل  ). مخاطبانش ن94(كامشاد » روزمره را هر چه بيشتر به كار برند
كه خواص و درباريان بودند، عامة مردم شدند. او با رويكرد انتقادي به استبداد، جهـل،  

رانـده   حاشيه خرافات، فقر و محروميت در جامعه از مصائب و مشكالت اقشار وسيع به
  كفايتي سردمداران و مسئوالن قدرتمند در جامعه گفت. و نيز از بي

زن، كـه نماينـدة قشـر وكـالي      ، شخصيت شيخ جعفر پنبه»يرجل سياس«در داستان 
فريبي  خواه و در معرض عوام طلب در حوزة سياست است، مردم مشروطه سواد و نفع بي

كشد كه حاكي از وضعيت كل جامعه و بيراهـه رفـتن مشـروطه در     را به دنبال خود مي
داري  و ميدان تصويري از شكست آرمان مشروطيت "رجل سياسي"«جامعة آن روز است. 

  ). 19: 1387(ميرعابديني، » رو است طلبان و سرزنش تودة ناآگاه و دنباله فرصت
كفـايتي اسـت،    زن، كه شـخص عـامي و بـي    داستان به اين شرح است كه جعفر پنبه

شـود. در بخشـي از    اي بدل به شخصيت سياسي مهمـي مـي   شبه در جريان طنزگونه يك
  گويد: خود مي خوانيم كه شيخ جعفر با داستان مي

كردم كه مرد حسابي اگر حاال از تو بپرسند حرفت چيست و مقصودت كدام  پيش خود فكر مي
خواسـتم از پيشـخدمت مجلـس كـه      دهي كه خدا را خوش آيد. حتي مـي  است چه جواب مي

اي اسـت و   داد بپرسم برادر اين مسـئلة امـروز چـه قضـيه     رفت و راه را نشان مي پهلويم راه مي
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دفعـه خـود را در    اند ولي ديگـر فرصـت نشـد و يـك     چيست و بازارها را چرا بستهمطلب سر 
محضر وكال ديدم و از دستپاچگي يك لنگه كفشم از پا درآمد و يك پا كفش و يك پـا برهنـه   

  ).47زاده  وارد شدم (جمال

جامعه انتخاب كرده  زاده هم شخصيت شيخ جعفر را از ميان اقشار پايين در اينجا جمال
هم به انتقاد از موضـوعي پرداختـه كـه خواسـت      و است دهيرا برگز انهيزبان عام و هم

اش او را واداشـته اسـت تـا بـه آن بپـردازد.       جامعه از او بـوده و نيـز زنـدگي شخصـي    
خواهي را چشـيده بـود و    زاده درد اعدام سياسي پدرش به دليل مبارزات مشروطه جمال

سي، اجتماعي و تـاريخي در جامعـه آگـاه    از مشكالت مربوط به مشروطه و شرايط سيا
هايش نه حاصل توهمات و ذهنيات او، كه حاصـل آگـاهي و    هاي داستان بود. شخصيت

ــه آل در نامــه«تأثيرپــذيري وي از وضــعيت نابســامان كشــورش اســت. او   احمــد  اي ب
وار هايم آنها را مدام نشخ نويسد: صدها يادگار [...] برايم باقي مانده است و در نوشته مي
). 163: 1396(ميرعابـديني،  » رفتـه زنـدة ايـام طفوليـت خـود هسـتم       هم كنم و روي مي

و نگرش او در خـانواده،   تيشخص ،ياز زندگ يتابع سندهينو يها مخالفت اي  يجانبدار
خواست  انيمتن محصول تعامل م .است افتهياست كه در آن پرورش  يجامعه و فرهنگ

ـ مؤلف و مناسبات اجتماع هياول چـاپ و نشـر و پسـند     رامـون يكـه پ است  ياقتصاد ي 
اثـرش نـه    يايـ مؤلف در خالل زواو  دخاص وجود دار يخيتار ةدور كيدر  نيمخاطب

  .سازد ياز آن را منعكس م ييها خود كه بخش ةهم
هاي حكومت ديكتاتوري رضاشاه و در  ) سال1320تا  1310قرن حاضر (  دومين دهة .2

سنتي با تجدد و بروز گسست فكـري و اجتمـاعي در    هاي ش عين حال  عصر تقابل ارز
هاست. صادق هدايت ايـن تضـادها و    جامعه و پيدايش تضادهاي دروني در روان انسان

كشد. او نه خانوادة بازمانده از  به تصوير مي بوف كور،خصوص  ها را در آثارش، به تنش
شود،  نفكردرك نمياشرافيت قاجار را پذيراست و نه جهل مردم عادي را. نويسندة روش

گرايد و در پي يافتن هويت فردي و ملي است؛ در يافتن هويت ملي به  پس به انزوا مي
هاي پهلوي توجه دارد؛ هنـد را   هاي ايران باستان و ترجمة متن گذشتة تاريخي و ارزش

رود و  بـه بمبئـي مـي    1315-1314هـاي   بيند و در سال  اي براي الهام خود مي سرچشمه
است. داستان با بيان رنج و درد در روح آدمي و ديـدن   بوف كورسفر رمان  رهاورد اين
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هايي هست كه مثـل خـوره روح را    در زندگي زخم«شود:  زندگي پر از بدبختي آغاز مي
دهد كه خواننـده   اي ادامه مي گونه ) و به9(هدايت » تراشد خورد و مي آهسته در انزوا مي

آيا «اي بين واقعيت و خيال سروكار دارد:  و واقعه پندارد با سرگذشتي ماوراي طبيعي مي
روزي به اسرار اين اتفاقات ماوراي طبيعي، اين انعكاس ساية روح كه در حالت اغمـاء  

  ).10-9(همان » كند كسي پي خواهد برد؟ و برزخ بين خواب و بيداري جلوه مي
وار  نقاشي است ساكن شـهر ري و يكـي از دردهـاي خـوره     بوف كورراوي داستان 
كشـد   طرز مرموزي هميشه نقشي يكسان بر روي قلمدان مـي كند. او به  خود را بيان مي

اي گل نيلوفر آبي به پيرمردي كه بـه   كه عبارت است از دختري در لباس سياه كه شاخه
ميان  و  دهد است هديه مي باتمه زده و زير درخت سروي نشستههند چم جوكيان حالت

دهـد: پـردة اول    در دو پـرده روي مـي  مـاجرا  . دختر و پيرمرد جـوي آبـي وجـود دارد   
بيند و در ديدن واقعيت آن در ترديـد   رف ميكه روزي راوي از سوراخ اي است  صحنه

شـود. چنـدي    تر اثيري ميو مفتون نگاه دخ  كند را نقاشي مي است. او همواره آن صحنه
 در رختخـواب به طـرز اسـرارآميزي   بيند  و سپس دختر  بعد، دختر را در خانة خود مي

و  ردگـذا  مـي داخل چمداني  كند، ميقطعه  دهد. راوي دختر اثيري را قطعه راوي جان مي
اش و، به پنـدار او،   همان پير مرد خنزرپنزري جلو خانهبرد. گوركني كه  به گورستان مي

 حفـر  كنـد و هنگـام   و كمك مـي  وقة دختر در پردة اول بوده است در كندن قبر به امعش
نقـش   . راوي در كمال ناباوري بر گلداندهد مي به راوي آن رايابد كه  ، گلداني ميزمين

در . كشيد از آن دختر اثيري بوده و خود او هميشه آن را مي كهبيند  ي را ميجفت چشم
شـكل جغـد   بـه  شود كـه   اش مي شرح ماجرا براي سايه اوي مشغول نوشتنپردة دوم، ر

بلعد. راوي در اينجا جوان بيمار و رنجوري است  نويسد مي هرآنچه را راوي ميو است 
هاي بسيار دارد. راوي زن و نيز مادر زنش را  كند و از نظر او فاسق تمكين نميكه زنش 

وم رمان به تقابل خود او در تمام طول بخش د نامد. كه عمة خودش هم هست لكاته مي
، هـا  رجاله براي او جهانبيروني  جهان كه از آنان متنفر است. كند شاره ميهايي ا رجاله و

  . هاست ران ها و شهوت پرست پول
فلسـفي (اعتقـاد بـه مسـخ،      –هـاي گونـاگون اجتمـاعي     جنبه«را از  بوف كوررمان 
)، تاريخي (گرايش به ايـران  انديشي و اختناق سياسي هاي خيامي و بودايي، مرگ انديشه
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باستان و نفي اسالم ـ عرب)، رواني (عقدة اديپ در روانكاوي فرويـد و روان مردانـه ـ     
: 1387(ميرعابـديني،  » انـد  زنانه در روانشناسي يونگ) و فرماليستي بـه تفسـير پرداختـه   

ست نشانگر موقعيت و گفتمان جناح فرود بوف كوررمان گرايي،  ). از نگاه نوتاريخ107
قصاب، گوركن، زنان لكاته و حتي نقاش و خود راوي)، فضـاي   (پيرمرد فرتوت قوزي،

ها، فضـاهاي   رعب و وحشت عصر رضا شاه سردمدار قدرت و نمايندة فرادست (رجاله
آلود مملو از ترس و خاموشي و اضـطراب)، حكايـت جامعـة آن زمـان      متناقض و وهم

تمام «اوست كه يادآور گفتة فوكو است:  هاي دوران وگو هدايت و شرايط فكري و گفت
هاي اجتماعي ناشي از نوعي گفتمان است و اين گفتمان  روابط قـدرت/ دانـش    فعاليت

 1كليگـز » (شـود  كند كه بعداً به چارچوبي در انديشه و عمل انسان تبديل مي را ايجاد مي
موضـوع   گفتمان شامل هر نوع نوشتن، صحبت كردن، تفكر و عمل در مورد هر .)142

خاص  است؛ گفتمان چيزي مثل ايدئولوژي است كه بر انتخـاب فـرد، درك واقعيـت،    
افـرادي را تربيـت   «عمل و عقايد وي حاكم است. هدف نهادهاي قدرت اين است كـه  
هـاي اجرايـي بـراي     كنند كه به تنهايي رفتار كنند و نيازي بـه پلـيس يـا سـاير دسـتگاه     

  ).144ان (هم» محدوديت يا مجازات آنان نباشد
هدايت جريان موجود در جامعه و زندگي خود و آنچـه را بـراي او و از ديـدگاه او    

هــاي مختلــف داســتان بيــان كــرده اســت. آنچــه در رويكــرد   واقعيــت دارد در بخــش
هاي شخصـي نويسـنده از شـرايط تـاريخي،      گرايي اهميت دارد آگاهي و تجربه نوتاريخ

  تن و خلق و انعكاس آنها در متن است. درگير بودن شخصيت او با مسائل بيرون م
تاريخ فرايندي خطي شامل آغاز، ميانه «گرايان سنتي را كه  گرايي فرض تاريخ . نوتاريخ3

» كشـد  دهندة فقط زمينة تاريخي خود اسـت بـه چـالش مـي     و پايان است و متن بازتاب
گرايـي   يخكنـد. در نوتـار   اي در ادبيـات هـر دوره را رد مـي    ) و روح زمانه248(تايسن 

اي  توانيم در هر دوره گاه ديگر نمي آيند، آن ها حاصل مي كنش گفتمان رويدادها از برهم«
  ).388(پاينده » بيني واحد را چارچوبي براي فهم رويدادها بدانيم صرفاً يك جهان
ستيزي و تغيير شخصيت  ، بيگانه1330تا  1320ترين مسائل مهم در دهه  يكي از مهم
مـا ،   تيـ ذهن««تفاوت و تبديل آنان به افرادي مبارز و شجاع است.  و بي افراد در حاشيه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Klages 
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دهـد. بـه    و به آن شكل مـي  رديپذ شكل مي ميا كه در آن متولد شده ينفسِ ما، از فرهنگ اي
  ).470(تايسن » ستيمحصول جامعه ن اًما صرف يفرد تيهو ديجد انيگرا خينظر اكثر تار

مقطع زماني رويدادهايش نوشته شده است امـا  دو دهه و نيم پس از سووشون رمان 
ها در كـدام مقطـع تـاريخي را بـه      در اين خوانش بايد توجه كرد نويسنده كدام گفتمان

 1320ها حكايت از رويدادي تاريخي در دهة  شناساند. در اين رمان، گفتمان خواننده مي
از ديگر سو  ها از سويي و تأثير زندگي شخصي سيمين دانشور و تغيير هويت شخصيت

اي  به آل احمد نيز داشته باشيم. او كه خـود   دارند. اما پيش از پرداختن به آن بايد اشاره
نشـين   نويسد و در آن مشكالت ناشي از فقر كودكان حاشيه را مي مدير مدرسهمعلم بود 

 نفـرين شـدگان زمـين   او كه با نگاهي به  نفرين زمينشود.  شهرهاي بزرگ را يادآور مي
گويد كه  ماندگي علمي ـ فرهنگي روستايي مي  فانون نگاشته شده است، از عقب فرانتس

  برد. كند و همة دستاوردها را از بين مي خرافه را جايگزين آموزش مي
هاي مختلف در داستانش كـه هريـك    با نمايش شخصيت سووشونسيمين دانشور در 
جتماعي مردم فارس در اجتماعي خاصي در جامعه هستند زندگي ا - نمايندة قشر سياسي 

كند. در ايـن رمـان    ها بر خطة جنوب را بيان مي خالل جنگ دوم جهاني و سلطة انگليسي
كند، او  بينيم كه در حاشية جامعه و خانواده است و نقش چنداني ايفا نمي چهرة زني را مي

كوشد براي حفظ آرامش و امنيت خانه از رخنـة مسـائل سياسـي بـه درون خانـه       تنها مي
مربـوط بـه وقـايع نيمـة      سووشونشود.  وگيري كند اما در پايان تبديل به زني مبارز ميجل

هاي جنگ جهاني دوم و دوران سلطة انگلـيس   سال است، يعني در شيراز 1322اول سال 
خـواهي و   بر جنوب ايران. يوسف، مردي كه نمايندة اقليتي مردم مبارز و پايبند بـه آرمـان  

فروشـد و در راه   هـا نمـي   است، گندم مزارع خود را به انگليسـي مبارزه با سلطه بيگانگان 
دهـد. همـة تـالش زري، كـه خـط اصـلي        مبارزه با آنها سرانجام جان خود را ازدست مي

دور از تأثيرات محيط بيرون  شود، بر آن است كه خانة خود را به داستان از زبان او بيان مي
او، بـه خصـوص بـا كشـته شـدن       و سياست نگه دارد، اما به تـدريج ماهيـت شخصـيت   

بـراي    ايستد. با اعالم تشيع جنازة عمـومي  كند و در خانة خود به پا مي شوهرش، تغيير مي
كنـد. زري در   شود و شخصيتي انقالبي پيدا مـي  همسرش به نوعي وارد صحنة اجتماع مي

  ايستد:   اش كنار جنازة همسرش و رو به نزديكانش مي سخنراني انقالبي
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خواهيد بكنيد همين امروز بكنيـد... اگـر    و گفت: همة كارهايي را كه مي ا فرو دادآب دهانش ر
وقت فرصت نيست. تأملي كرد و رو به خان كاكا افـزود: امـروز بـه ايـن      حاال نكنيد ديگر هيچ

ها بايد شجاع بود... اما حيف كه دير به اين فكر افتادم.  نتيجه رسيدم كه در زندگي و براي زنده
  ). 294ها خوب گريه كنيم (دانشور  ه جبران اين ناداني در مرگ شجاعبگذاريد ب

بـا يكـديگر    سووشـون سيمين دانشور زندگي شخصي و خاطرات خود را در رمان 
كنـد و بخشـي از    كند. وي با راوي يا شخصيت درون اثر همانندي برقرار مي تركيب مي

يوسـف شخصـيت اول    هاي ويژگي«سازد.  خلقيات و زندگي خود را در آن منعكس مي
(عسگري حسـنكلو  » هايي از شخصيت آل احمد را در خود دارد ويژگي سووشونرمان 
). داستان زندگي مشترك زري و يوسـف، دو قهرمـان اصـلي داسـتان، بـه زنـدگي       173

احمد بسيار شبيه است و زري، مانند سيمين، به سياسـت و   سيمين و همسرش جالل آل
هـاي سياسـي    احمد، از جواني وارد جريان سف، مانند آلبازي كاري ندارد اما يو سياست

بينيم كـه   گرايان، مي شود. در اين رمان، مطابق نظر نوتاريخ (حزب توده، نيروي سوم) مي
جدايي متن از نويسنده و تاريخ  ناممكن است و يكي بر ديگري ارجح نيست. نه متن، «

هـايي   خواننـده هـيچ كـدام پديـده    نه نويسنده، نه زمينة اجتماعي، نه نظام هژموني و نه 
» مـن «نيسـت. هـر   » مـن خودبنيـاد  «يكپارچه و يكدست نيستند. هيچ راوي هم يكسره 

اي پيچيـده و   نويسنده در عين حال بخشي از يك موج تاريخي است و در كانون شـبكه 
-14(ميالنـي  » گاه مرئي و اغلب نامرئي از نفوذ و تأثيرهاي فلسفي و سياسي قـرار دارد 

كند و خـود را سياوشـي    مين در صفحة اهداي رمانش آن را به جالل تقديم مي). سي15
اي شـاهنامه، بـا شخصـيت زري در     بيند كه براي يادبود قتل سياوش، چهـرة افسـانه   مي

به «نويسد:  كند و در سوگ مرگ ناگهاني و مشكوك جالل مي پنداري مي داستان همذات
  ).3(دانشور » سووشون نشستم ياد دوست كه جالل زندگيم بود و در سوگش به

، اختناق، يأس و سرخوردگي روشـنفكران و  1332مرداد  28پس از شكست كودتاي  .4
از  1330اي و از طبقــة متوســط جامعــه هســتند، در دهــة  كارمنــدان، كــه قشــر حاشــيه
شـناخته  » خوردگـان  نسل شكست«هاي نسل اين دهه، كه  موضوعات مهم است. ويژگي

سـنگر و  داسـتان   آثـار بهـرام صـادقي، بـه ويـژه در مجموعـه       شده اسـت، از جملـه در  
ها نيـز آشـكار    شود و تأثير شخصيت خود نويسنده در داستان ديده مي هاي خالي قمقمه
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كه بتوانيم تفسير معتبري از يك متن ادبـي ارائـه كنـيم، بايـد نخسـت از       براي آن«است. 
در اثـر و سـاير عناصـر     شـده  هاي اجتماعي مؤلـف و دوران تـاريخي ارائـه    مشغولي دل

اش در  ). بهرام صادقي با طنـز گزنـده  428(برسلر » فرهنگي مشهود در متن آگاهي يابيم
دهندة فضاي تاريك و بدبيني و يأس و شكست روحية  بازتاب هاي خالي سنگر و قمقمه

هـا   هـاي داسـتان   اسـت. در رمـان او، شخصـيت    1330روشنفكران و نويسـندگان دهـة   
نشناسي هسـتند كـه زنـدگي     بندوبار و مسئوليت كران سرخورده و بيكارمندان و روشنف

آميز آنها در جرياني از طنز و تمسـخر خواننـده را بـه دنبـال      يكنواخت و بيهوده و مالل
انگيـز   دارد به حالتي رقـت  كشد و در مرز تفنن و تمسخر به تأمل و ترحم وامي خود مي

). 194اش بـود (حقـوقي    ي زنـدگي هـا  كه حالت غالب اوقات نويسنده در آخرين سال
و سقوط كابينة مصدق تبديل  1332با كودتاي  1330و اوايل  1320هاي  خوشبيني سال

اي، فضـاي اختنـاق و    به نوعي سرخوردگي شد و، به دنبال كشتار مبارزان و طـرد عـده  
فساد در جامعه به وجود آمد و آثاري ملهم از رمانتيسمي بدبينانه نوشته شـد. قهرمانـان   

  روند: خوردگاني هستند كه به سوي جنون و خودكشي مي اين آثار شكست

هاي حقيري كه خشونت زندگي روزمره انسانيتشـان را بـه نـابودي كشـانده و حتـي       برخي آدم
ريشة غمناكي كه بدون هـيچ ارتبـاط    هاي متعالي شان نيز پوچ و غيرانساني است. افراد بي آرمان

هايي كه بر اثر فقر، بيكـاري و نوميـدي از هـم پاشـيده      انوادهزيند. خ و تفاهمي در كنار هم مي
  ).277: 1383اند (ميرعابديني،  شده

نسل در حاشية جامعه كه در اين دوران با از دست دادن اعتقاد خـود بـه عـدالت و    
هـاي   تعهد اجتماعي به دنبال تكروي و نفع شخصي است زنـدگي خـود را در كـابوس   

  گذراند. مي اي وحشتناك و به صورت مضحكه
هاي كوتاه صادقي تصويري زنده و بازتاب يأس دردناك اين طبقة در حاشيه  داستان

انگيزه است. در  روح و بي هاي سرد و بي ها بيان احساس است. توصيف فضاهاي داستان
همه «ها از اين دست است:  همة توصيف» آوازي غمناك براي يك شب مهتاب«داستان 

سرهايشان را پايين آوردند (مثل گل بزرگ و سياه و شومي  يك قدم ديگر جلو آمدند و
هـا بـه سـوي مقصـد نـامعلوم خـود        هـذيان؟ در هـوا كـالغ   « ، »رود) كه در هم فرو مي

هاي برق... (اگر برف ببارد سـنگين   هاي تلفن... سيم تيرهاي تلگراف... سيم«، »رفتند! مي
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» شـوند!  ...گويي االن پـاره مـي  خواهند شد) لرزان و مضطربند مثل هميشه ، شل و افتاده
  ).289(صادقي 

هايش، با شـوري   اش، همچون ابتداي داستان هاي آغازين زندگي كه دهه صادقي با آن
از زندگي و تفكر و مكاشفه در معناي هستي و بحران اجتماعي زمانش همراه اسـت در  

يست قلبـي  پايان به سرنوشت بدبيني و يأس اغلب قهرمانانش دچار شد و در نهايت با ا
  جان باخت. 

گسترش واردات و صنايع وابستة مدرنيسـم   1350تا  1340. از مشكالت مهم دهة 5
كه  آن ريشه است كه سبب شد طبقة متوسط، كه اقليت جامعه بودند، گسترش يابند بي بي

هـاي فرهنگـي خـود داشـته باشـند. آنهـا، بـه دنبـال مصـرف           پاي اسـتواري در ريشـه  
كنـد،   آيند، ظاهرشان تغييـر مـي   ب، از حاشية اجتماع بيرون ميدستاوردهاي وارداتي غر

گشـتگي و   كه در ماهيت متحـول شـده باشـند، و در حقيقـت بـه نـوعي خـودگم        آن بي
  شوند. ازخودبيگانگي گرفتار مي

هـاي   فوكو، براي شكافتن معناي متن، به روابط مربوط به قـدرت و تعامـل گفتمـان   
شناخت و نحوة نگرش مـردمِ   ،هر دورة تاريخي كند و معتقد است در مختلف توجه مي

اي  مخصوص به آن دوره واقعيت را كنترل و در نهايت رخدادهاي هر فرهنگ يا جامعـه 
خواهد  كند. هدف فوكو برجسته كردن نويسنده يا آثار او نيست. او از ما مي را تعيين مي

موجـود در آن  هـاي   هـا و ارزش  به نحوة عملكرد مؤلف براي بازتـاب يـا تـرويج معنـا    
 ).68 1(داونينگ» فرهنگ توجه كنيم

فيلمـي   1350كـه از مخالفـان حكومـت پهلـوي بـود، در       ،)1301ابراهيم گلستان (
را  اسـرار درة جنـي  رمـان   1353ساخت و چون فيلمش توقيف شـد بـر اسـاس آن در    

نوشت. او اين رمان را در نوعي اعتـراض بـه اوضـاع و احـوال اقتصـادي، اجتمـاعي و       
، بـه انقـالب سـفيد محمدرضـا پهلـوي و      1350و اوايل دهة  1340اواخر دهة  سياسي

انجـام امـور    ةهاي كالن به بهان اردات كاالهاي مصرفي، گسترش صنايع مونتاژ، اسرافو
سـالگي شاهنشـاهي نوشـت.    2500مانند جشن  ييها هنري و فرهنگي و برگزاري جشن

يابـد. ثـروت    كـه گنجـي مـي    ويدگ مردي را مية فصل يا شماره، قص 59در او، داستان 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Downing 
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و باد  كند افتد زندگي او و اطرافيانش را دگرگون مي اي كه از اين راه به چنگش مي بادآورده
  برد. المثل اخالقي بادآورده را باد مي برد ـ مصداق همان ضرب دوباره ثروت او را با خود مي

ينـي از ديگـر   تالقي و آميـزش فضـاهاي ذهنـي و ع    نيزو چندپهلو  انتلميح و سخن
. در توصيف افتادن مرد به چاه پر از طال، كـه كنايـه بـه شـاه     اوستداستان هاي  ويژگي

  نويسد:  وقت ايران و شرايط تاريك اطرافش در چاه است، مي
قدر  وقتي كه چشم باز كرد انگار خواب بود يا خواب ميبيند يا خواب تازه مياد. دنياي باالتر آن

كننده هيچ چيـز نميشـد ديـد. امـا تـو، در       بود كه جز سفيدي خيره با قياس با نور حفره روشن
انداز تا جايي كه چشم با تاريكي اخت ميگردد انگار غيرواقع بود، انگار نقش رؤيا  حفره، چشم

گوشـه بـود و    بود. هر چيزي كه جسم بود، اگر بود، در كهنه بودن گل و در نور كم انگـار بـي  
اگر بود، در هر دو سـوي راهـروي هـر دو بـر، كـه دورتـر        پخت بود، معلق بود، و هرچه بود،

گـاه ميشـد و در خـواب و تـرس و اشـتباه ديـد        تكيـه  ميرفت، انگار جسم گم ميكرد، انگار بي
ميلغزيد. و دور چندان تاريك و تيره بود كه در چشم هيچ نميامـد، بـا آن هـيچ اخـت نميشـد      

  ).14: 1353(گلستان، 

ي مختلـف جامعـه هسـتند، مـثالً در توصـيف      هاي رمان نماينـدة قشـرها   شخصيت
شخصيت مردي كه گنج يافته و از روستايي بودن بـه شـهري شـدن روي آورده بـود و     

  نويسد: ديد مي رسيدة مردم ايران مي دوران به گلستان او را نمايندة قشر متوسط و تازه
د سفارشـي  پوشـيد. رخـتش را، بـه راهنمـايي زن زرگـر، طـراح مـ        دار نمي مرد ديگر لباس نيم

هاي گران را كشـانده بـود بـه بـازار كـه       دوخت. تغيير در پشت رخت هم بود. چندان عتيقه مي
ديگر، در ظاهر، آزاد از حدود پولي مرسوم و عادي بود. از اين حدود گذشـتن جـوري دوبـاره    

  ).77بودن بود. هر چند خرج پول برايش به ظاهر تفنن بود در واقع گستردن وجود بود (همان 

ـ     مهم براي گلستان نفسِ داستان ئلةمس  ةنوشتن نيست؛ آنچه بـراي او مهـم اسـت، ارائ
بـراي آرزو و  «خواسـت   او مي هايش در قالب داستان است. تصويري هنري از زمانه و آدم

وقايع مهـم تـاريخ    ،به همين دليل)؛ 32: 1377(گلستان، » فكر خودش زندگي و رفتار كند
 ةسياسي و تفكرات گوناگون مطرح در جامع - اجتماعيهاي مختلف  معاصر ايران، گرايش

. انـد  بازتـاب يافتـه  به صورت طنزي تمسخرآميز او به طرزي هنرمندانه و   ايراني در داستان
  اي است كه از تاريخ زمان خود تأثير پذيرفته است. نگار نيست اما نويسنده گلستان تاريخ
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، در جامعـة ايـرانِ پـس از    1360تـا   1350يكي از رخدادهاي تاريخي مهـم از دهـة    .6
روي كار آمدن برخـي ناكارآمدهاسـت، اقليتـي كـه در رونـد انقـالب        انقالب اسالمي، 
به گذشـته   آسمان تهران، شهر بيتن در رمان  شوند. نگرش چهل هايي مي صاحب قدرت

اسـت كـه شخصـيت     1360ريشه اقليتي در جامعـة دهـه    بيان روي كار آمدن هويت بي
 يِخيتـار  هايداديـ بـه حـوادث و رو   نگـاه در  سندهينواين اقليت است. كرامت نمايندة 
گفت از نظر  ديبا .است دهيد يهمانند يموارد ايجامعه در مورد  يفعل طيگذشته با شرا

طرفـه و از علـت بـه معلـول     كفقط يآنها  ليهستند و تحل دهيچيها پ علت انيگرا خينوتار
ـ  ،باشد چه در زمان حـال  چه در گذشته اتفاق افتاده ،دادي. هر روستين ر فرهنـگ اثـر   ب

 يو از گذشـته بـه سـو    يرا به شكل خط خيتار سندهي. نورديپذ گذارد و از آن اثر مي مي
مد بـه  آو باشد و در رفت اليس انيتواند جر او مي يبرا خيكند. تار درك و فهم نمي ندهيآ

  .نديبب ياريبس يها گذشته و حال همانند
 يفارسـ  اتيـ كوتـاه ادب  يهـا  رمـان  نيتـر  ياسـ ياز س يكـ ي آسـمان  يتهران، شهر برمان 
  گويد: تن مي چهل. استمعاصر

 خيبدون تـار  رمان،. [...] داشته باشد يتالق ةنقط اش يدر مفهوم كل خيبا تار ديبا يرمان خوبهر 
امكـان را   نيشـتر يب اسـت يو س عشـق . [...] ديايبه وجود ب تواند ينم اصالً ا،يو البته بدون جغراف

ـ تنهـا با  نه يبشر تيوضع كي قيدق ةمشاهد يبرا آورد؛ ياهده فراهم ممش يبرا درسـت و از   دي
زن و مرد و تقابـل   ةمسئل. خاص قرار داد يها آن را در بزنگاه ديبلكه با اه كردبه آن نگ كينزد

و  اش يگستردگ لياست و در رمان هم به دل يبشر يدر زندگ يمسلط و قو يشان عامل و رابطه
ـ    نيا رديگ يو زمان را دربر م ياز زندگ يا ال برهههرح به كه نيا  نيموضوع عمده اسـت و اگـر چن

بـه   ليو م يورز استيس[...]  .به چشم خواهد آمد يليخ بتيغ نيباشد ا بيدر رمان غا يموضوع
ـ با ريتصو. [...] وجود دارد ييو در هرجا يا ها در هر دوره آدم ةهم در هم طيو بهبود شرا رييتغ  دي

ـ كلمات و امكانات ادب قياز طر ديبتوان ديشما با يعنيشود،  ليتبد اتيبه ادب  د،يبسـاز  ريتصـو  اتي
  ).10(شروقي  ديرس ينم اتياز جنس ادب يريبه تصو تيوضع كي حيوگرنه به صرف توض

، كه به چند دههي به طول روايتي است غيرخطي از دوران آسمان تهران شهر بيرمان 
به گذشته و دوبـاره بـه حـال در     1357والي سال صورت جريان سيال ذهن از زماني ح

تكـه روايـت    اش را تكه ريزد و قصه تن زمان و مكان را به هم مي چهلوآمد است.  رفت
تنـد و در موقـع مناسـب     گيرد، آنها را به هم مي كند. چند خط داستاني را در نظر مي مي
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شـود. امـا    بعدي ميدهد، بعد دوباره نوبت خط  را بسط مي كشد و آن يكي را بيرون مي
گي مـردي   چند دهه از زند ةقص اند. كتاب خطوط يكي است و به هم متصل همةمنشاء 

هـاي زيـادي    آل و موفق دست بـه كـار   گي ايده است به نام كرامت، كه براي داشتن زند
  .زند مي

 يزمـان  ةدر فاصـل وضع نابسامان اجتماعي و سياسي ايران داستان در سطح ظاهري، 
پـس از آن را    و چنـد سـال   1357هـاي پـس از انقـالب     مرداد و سال 28 يكودتا انيم

 1360بك به گذشته، زندگي بسياري از مردم در دهـة   تن، با فالش . چهلدكن يم تيروا
كنـيم و   اي زندگي مي ما به لحاظ اجتماعي در شرايط ويژه«كند و معتقد است  را بيان مي

نويسي ما، هم بـه   چيز، از جمله ادبيات و قصهاين مسئله خواه ناخواه تأثيرش را بر همه 
» ايم يكـي انقـالب و ديگـري جنـگ     جا گذاشته است. دو تجربة بزرگ اجتماعي داشته

  ).14(عابد 
وگوهاي دروني  موضوع داستان حول شخصيت اصلي به نام كرامت، زندگي و گفت

شـده   مصادره اي هاي اول انقالب اسالمي در خانه اي است كه در سال اوست. او نوكيسه
جات  ساكن است و عالوه بر كارش از طريق معامالت غيرقانوني و قاچاق دارو و عتيقه

  گذراند. روزگار مي
هاي دروني داستان  ترس ازدست دادن امكانات فعلي و يورش خاطرات گذشته اليه

است كه خواننده را به حـاالت روحـي، زنـدگي شخصـي و جريانـات سياسـي دوران       
  گرداند. برد و گاه دوباره به زندگي حال وي  باز مي ان ميگذشتة او و اير

كرد، شـاه آواكـس و موشـك     عرب رقاص وارد مي فروخت، اشرف هروئين حسن شاه نفت مي
شد. راننده از كره و پاكستان، كلفت از فيليپين، دكتر از هنـد، كارشـناس    كروز. آدم هم وارد مي

از كوبا، جنازه از هندوستان، آرتيست سـينما و   نظامي از آمريكا، چريك از فلسطين. كمونيست
خوان از تركيه. هر كجاي تهرون مخصوص چيزي بود [...] تهرون مركـز كارهـاي غريـب     آوازه
  ).98(همان » بود

ذهـن او   ةچـ ياز در عيو وقـا  گـذارد  يرا در ذهن كرامت كـار مـ   ديد يةزاو سندهينو
كرامـت، كـه از نظـر نويسـنده     تيپ شخصيت  . شود يم تيلمپن) روا كيكامل  ة(نمون

خصـوص   شده (به هاي سركوب نمايندة قشري از مردم جامعه است، زورگو، پر از عقده
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شـود از آزار ديـدن    روزخور است؛ زندگي كرامت تشكيل مي نرخ به عقدة حقارت) و نان
اش در اواخر جنگ جهاني دوم، خدمت به شـعبان   ازگروهبان انگليسي در دورة كودكي

هاي قديمي فارسي، مخالفت بـا   ها و ديدن فيلم وآمد به فضاهايي مانند كافه مخ، رفت بي
مصدق، و سپس همراه شدن با مردم در انقالب اسالمي. حتي تغيير عقيـدة او بـه دليـل    

هاي مـردم در آسـتانة انقـالب اسـالمي و همراهـي بـا آنـان و         ديدن حقانيت و رشادت
  انجامد. االيش و اصالح روحي وي نميدلجويي از فقرا عميق و واقعي نيست و به پ

و  دهيـ لمـپن اسـت. تجاوزد   كاو يـ  ،سـنده ينوبـه نظـر    .ستيقهرمان ن كي كرامت
 آسـمان  تهـران شـهر بـي   رمـان  . «در دست صاحبان قدرتاست  يابزار .تجاوزگر است

هاست، كه نه تنها در قهرمان اثر بلكـه در لحـن و ديـدگاه     سرشار از تضادها و آشفتگي
گمان نويسنده مايل است از منظـري انتقـادي و هجـوآميز بـه      هود است. بينويسنده مش

 -هـاي سـلطنت محمدرضـا شـاه      سال-هاي اجتماعي و سياسي يك دورة خاص  پديده
بپردازد و با انتخاب طبقة اجتماعي خاص كه در شخصيت كرامت تبلور يافتـه نخسـتين   

 ).168(اجاكيانس » گام را بردارد

زن مجموعـه داسـتان    1380ر و د به دنيا آمـد  بوشهر در1333ر پور د منيرو رواني .7
دوران جنـگ ايـران و    تلـخ پور روايت  اين كتاب رواني را نوشت. فرودگاه فرانكفورت

و مهاجرت اقليتي از جامعة ايران را، به ويژه بـراي زن   ييرنج  تنهاحكايت  عراق بود و
در  و هـاي او زن اسـت   بيشتر داسـتان در . شخصيت اصلي تصوير كردهنرمندانه  ي،رانيا

  .پردازد ميمسائل سياسي و به ويژه اجتماعي اين اقليت در جامعه هايش به  داستان
افـزايش   و ديدن وضـع مهـاجران روبـه    1379 پور در كنفرانس برلين در شركت رواني

كه  دوران جنگ تحميلي ايران و عراق در آلمان در نوشتن اين رمان مؤثر بوده است، چنان
ـ «پور نيز صادق است كه:  اين نظر گرينبلت دربارة رواني از جملـه رمـان نـه     يهر متن ادب

و  يو فرهنگـ  ياسـ يس ،ياجتمـاع  ،يخيتـار  نـة ياز زم يقائم به ذات است و نه صرفاً بازتاب
  ).3 1(پِين» آن دو است نيحد واسط ب ياست، بلكه به نوع سندهينو يزندگ طيشرا

 1380 زييكـه در پـا  است داستان چهارده  از اي مجموعه زن فرودگاه فرانكفورت
، ماننـد  1360پور در اين مجموعه داستان از تـأثير وقـايع دهـة     اند. رواني شدهمنتشر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Payne 
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ــا تنهــايي گويــد.  ، چــه در وطــن و چــه بيــرون از وطــن، مــي مهــاجرت، غربــت ي
ـ   ي،و دلزدگـ  يديها در باتالق نوم داستان نيا يها تيشخص نيتر شاخص  يتنهـا و ب

  د.زنن وپا مي دست ،پناه
مجموعـه بـه مشـام     نيـ ا يهـا  از اغلب داسـتان  يروز رهيآور مرگ و ت جهيسرگ يوب
از  يبرخـ . و كدرنـد  رهيت يا هنيزم پس يشده در آن دارا ميترس يتابلوها شتريرسد و ب مي

خـاطرات   ايـ بـه آلمـان    سـنده ينو يو در آنها خـاطرات سـفرها   زنديآم ها خاطره داستان
 توان مي زيها ن داستان نياما در هم ،اند مرور شده سندهينو كي نيشركتش در مراسم تدف

 .ديد ،اند سرشتهدر هم  ييبايكه به ز ،ها را ها و وهم ها با كابوس خاطره قيتلف

اي از اين دلزدگي و نااميدي را در پاراگرافي از اولين داستان به نام  براي مثال، نمونه
  بينيم: مي» چي كافه«

ـ تـازه فهم  اي يخواب يمنگ بود و كالفه از ب ـ  يِچـ  بـود كـه كافـه    دهي ـ  يمقـدار  يب . سـت ين شيب
ـ آشغال را؟ خانه از چـه چ  سةيك اي ندازديب نگيشوت يتو ديخودش را با دانست ينم  يبـو  يزي

 ييهـا  اند و تكه آورده نجاياند و به ا گرفته راهر شب دست او  ها سهيك نيا ديشا گرفت؟ يگند م
بـرود،   ييكند، جا يكار تواند ياست كه نم نيبه خاطر هم دياند. شا انداخته نگيشوت ياز او تو

نـدارد   گريد را شيها ... دستده؟يبلع نگياز بدنش را شوت ييها فكر كند... تا حاال چه تكه ايو 
  )15پور  (رواني به او داده؟ يچه كس را توانانو  يدو تا دست زبر مصنوع نيا ن،يو ا

هايش و توصيف دقيـق حـاالت و    پور در اغلب داستان حضور شخصيت خود رواني
پوركـه از نزديـك شـاهد     وضعيت قهرمانان زن به نوعي روايتي است از خود او. روانـي 

ده با آمدن به پايتخت و سپس سفر بـه اروپـا گـويي    مشكالت زنان جنوب كشورش بو
بيند كه اين زنان پاكدل همه جا اين جور را بر دوش حمل مي كننـد و از آن رهـايي    مي

  ندارند، شايد فقط شكل آن است كه تغيير مي كند.
دم  خنكـاي سـپيده  او در داسـتان   .در تهران متولد شـد  1337در سال  ييطباطبا دياهن .8

كند. از نظر طباطبايي، يكـي از   ر حاشية جامعه، يعني زنان زنداني، نظر ميبه قشر د سفر
زندان زنان است، شرايطي كه خود آن را تجربه كـرده و   1370مشكالت جامعه در دهة 

هـاي روحـي ناشـي از آن تجربـة دردنـاك دچـار        حتي پس از پايان رمان به دليل فشار
  شود. اي مي كننده شرايط ناراحت
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اسـت.   هاي در حاشيه گفتمان زنان زنداني ، يكي از گفتمان1380-1370هاي  در دهه
شود كه به  اي، بيان مي از زبان شيدا، دختر اهوازي جنگزده دم سفر خنكاي سپيدهداستان 

در آن  دايكه ش يدر بندجرم فروش مواد مخدر چندين بار به زندان محكوم شده است. 
شـوهر معتـادش    يزن دارند: يجرم كيكه هر  هستند زين يگريد انيزندان ،برد به سر مي

كشـته   ،بفروشـد  يگـر يد دخواست دخترش را به خاطر پول به مر كه مي را به سبب آن
كنـد.   ياش زنـدگ  شوهرش را كشته اسـت تـا بـا جـوان موردعالقـه      يگريزن د است.
ناسـازگاري  از جملـه   ي،در بند هستند كه به سبب مشكالت خانوادگ يدختران نيهمچن

در داخـل بنـد     رمـان بـه تمـامي    يماجراهـا  ،بيترت نيدب اند. دهيآفر يوادثح ،پدر زن با
  كند. ها را بازگو مي تيشخص اتيو خلق اتيروح سندهيگذرد و نو مي

كـه در   بينـيم او بـا ايـن    مـي  خنكـاي سـپيده دم سـفر   در تأثير شخصيت طباطبـايي در  
ك ماننـد زنـدان بركنـار نبـوده     اي هنري و فرهنگي متولد شده از تجربه هاي دردنا خانواده

، كـه حاصـل مشـاهداتش از فضـاي     دم سـفر  خنكاي سـپيده است. او دربارة دليل نگارش 
  گويد:   هايش رسيده، مي كه چطور به اين فضاي متفاوت در داستان زندان زنان است و اين

 يهـا  زنـدان بودنـد كـه سرنوشـت    آن در  ييهـا  . خـانم هستفضا آن  ينيبه نظرم حاصل سنگ«
ـ در آن زندان بود كـه فقـط    يشهر. اتاق ييرجا نبود در زندا يبيداشتند. زندان عج يناكهول  كي
. داد ير قرار ميثأبود كه آدم را تحت ت زيمرتب و تم يزن به قدر نيزن در آن بود. اتاق ا يزندان

حجلـه   كيخودش  يزن شوهر خودش را كشته بود و حاال محكوم به اعدام بود و زن برا نيا
ـ با هم بود و در ا ديو سف اهيبود كه س نجاآ يبيو غر بيعج اريبس يزهاياخته بود. چانگار س  ني

ها بعـد از   هولناك را نشان دهم. من مدت يفضا نيا يال در البه يبود كه زندگ نيرمان تالشم ا
گزارشـي از شـب ناهيـد    » («آن فضاها كم شـود  ريثأكه ت خوردم يبخش م رمان آرام نينوشتن ا
    .»)طباطبايي

  
  گيري   نتيجه

براي فهم زواياي پنهان حوادث و رخدادهاي تاريخي، فرهنگي، اجتمـاعي، سياسـي در   
گرايـان   دست آمـد كـه بـرخالف نظـر تـاريخ      ادبيات هشت دهة اخير ايران اين نتيجه به

گرايـي،   اي به بررسي تنيدگي ميان ادبيات و تاريخ ندارنـد، در نوتـاريخ   سنتي، كه عالقه
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هـاي مسـلم    ژه رمان، كه تخيـل آن را پـرورش داده اسـت، در كنـار داده    ادبيات و به وي
توانند با يكديگر تعامل داشته باشند و مطالـب بسـياري در اختيـار مخاطـب      تاريخي مي

گرايي خـوانش متفـاوتي    تنيدگي بر اساس رويكرد نوتاريخ بگذارند. بازگشايي اين درهم
خواهد  گرايي سنتي، كه مي به پرسش تاريخ از رمان در اختيار ما قرار داد. به جاي پاسخ

گويد، بر اساس نظريات گرينبلـت و   بداند اين رمان چه حقيقتي راجع به تاريخ به ما مي
گرايان بررسي شد كه  خواننده خود  به حقايق تاريخي دسترسي ندارد  و  ديگر نوتاريخ

سـت. بنـابراين،   ارتباطش با گذشته فقط از طريق متن و تفسيرهاي مختلـف ازآن مـتن ا  
اي از عناصر مختلف قرار دارد و رمان  آفرينش هر رمان يا داستان كوتاه در شبكة پيچيده

فقط محصول نويسنده و نبوغ و خالقيت او نيست. همصدا با فوكو در گفتمان قدرت و 
بينيم چگونه نويسـنده بـه مسـائل زيـر لـواي قـدرت در        اي  مي شنيدن صداهاي حاشيه

شـود و زنـدگي و شخصـيت او و نگـرش و جايگـاهي كـه در        ميجامعة خود حساس 
آفرينـد تـأثير    هـايي كـه مـي    هـا و گفتمـان   اجتماع دارد بر انتخاب مضامين و صـحنه 

هاي خاصي در اجتمـاع اسـت و كيفيـت زبـان و      گذارد. نويسنده متأثر از گفتمان مي
اي از  يچيـده كه برآمـده از عوامـل متعـدد وشـبكة پ     مضامين انتخابي او، عالوه بر آن

هاي او و نيز شرايط  سياسـي، اجتمـاعي فرهنگـي جامعـه اسـت،       ها و انگيزه نگرش
هاي جامعه نيز بوده كه حـاكي از تعامـل چندسـويه بـين او، زنـدگي،       پاسخي به نياز

 نگرشش، جامعه، تاريخ و فرهنگ است.
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شناسي  نقش متقابل معشوق ـ مادر از منظر جامعه
زويا  كنيم عادت ميهاي  فمينيستي: مطالعة موردي رمان

  ايوان كليما نه فرشته نه قديسپيرزاد و 
  1ادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرسدانشيار گروه زبان و  ،نجمه دري

  نشگاه تربيت مدرسدانشجوي كارشناسي گروه زبان و ادبيات فارسي دا ،عاطفه ساالروند
  
  
  

  چكيده
هـاي   هاي ادبيات معاصر پيوند محكـم بـا جامعـه و بازتـاب دغدغـه      ترين ويژگي يكي از اصلي

مشترك انساني در بستر آثار ادبي است. از ميان انواع ادبي، رمان بيش از ساير ژانرها قابليـت و  
عـادت  ر روايـت رمـان   هـاي بسـيار د   ظرفيت انعكاس اين مضامين را دارد. با توجه به شباهت

ايوان كليما، نويسندة  نه فرشته نه قديسگيري فمينيستي نويسنده و  زويا پيرزاد با جهت كنيم مي
شناسـي فمينيسـتي مـورد بررسـي تطبيقـي قـرار        چك، اين دو اثر در اين مقاله از منظر جامعـه 

يـا نبـود    گيـري آنـان در قبـال وجـود     هاي رمان و موضع هاي فكري شخصيت اند. چالش گرفته
هـا نشـان    تعارض در نقش مادري و معشوقي زنان مسئلة اصـلي ايـن پـژوهش اسـت. تحليـل     

بيانگر انديشـة   ها شده از زنان در اين رمان شناسي فمينيستي، تصوير ارائه دهد از منظر جامعه مي
  كنند.  اي است كه در آن زندگي مي آرماني نويسندگان و در تقابل با حقايق جامعه

  شناسي فمينيستي، زويا پيرزاد، ايوان كليما ادبيات تطبيقي، رمان، جامعه ها: كليدواژه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. n.dorri@modares.ac.ir (نويسندة مسئول) 



    56  10/2ادبيات تطبيقي مقاله
 ...ـ مادر از منظر   نقش متقابل معشوق

 

  مقدمه
هـاي فـردي و اجتمـاعي     جريان گستردة فمينيسم به عنوان مكتبي جهاني در همة عرصه

آميز و  حضور دارد و از اين آبشخور فراخ تحقيقات بسيار متنوعي در موضوعات مناقشه
با رويكرد فمينيستي نيز رهاورد همين گسـترش و سـيطرة    اند. نقد ادبي مهم سر برآورده

در امريكا و اروپا پديد آمده  1960مكتب دوستدار و مدافع زنان است كه از اواخر دهة 
هاي بسيار همراه بـوده،   است و از آنجا كه در سير تحول خود تا كنون با افراط و تفريط

هاي شمرده انجام شـود.   نه و با گامخصوص از منظر ادبيات، بايد محتاطا ورود به آن، به
اي كه  يافته براي احقاق حقوق زنان و گاه به نظريه هاي سازمان فمينيسم را گاه به جنبش

تقـد اسـت،   هاي سياسي، اقتصادي، اجتمـاعي و حقـوقي مع   به برابري زن و مرد از جنبه
  ).14-13 اند. (روتليج معنا كرده

از علوم ديگر، در ابتـداي پيـدايش مـاهيتي مردانـه      جامعه شناسي نيز، مانند بسياري
داشت و به تدريج، درساية ايجاد فضاهاي جديد، تقسيمات جنسيتي و توجه بـه مقولـة   

هاي تخصصي خود لحـاظ كـرده اسـت. بنـابراين، جامعـه شناسـيِ        بندي زن را در طبقه
اسـتيالي مـردان    دانشي است براي زنان، و نه فقط لزوماً دربارة زنان، كـه بـا  «فمينيستي 

شناسان فمينيست بر عهده دارند بررسـي   ) و تكليفي كه جامعه30(آبوت » مخالف است
رابطة فرد با ساختار اجتمـاعي و ارتبـاط تجربيـات زنـدگي روزمـرة زنـان بـا سـاختار         

برنـد. يكـي از بسـترهايي كـه بـراي ايـن مطالعـة         اي است كه در آن به سـر مـي   جامعه
ها  است ادبيات داستاني و به ويژه قالب رمان است. فمينيستشناختي در دسترس  جامعه

اي مردانـه و   شده از زنان در پهنة ادبيات را بيشتر بازنمود سليقه و  خواسـته  تصوير ارائه
دانند و معتقدند عواطف و احساسات زنانه كمتر در پهنة ادبيـات   در نتيجه غيرواقعي مي

رسد نوع  نه رنگ باخته است، اما به نظر ميمنعكس شده و هميشه در ساية اقتداري مردا
اي  هاي اخير به صورت وسيله اين فرم ادبي در سال«ادبي رمان در اين ميان مستثناست. 

شـان را درآن كاويـده و منتشـر     هايي از زنـدگي جنسـيتي   برگزيده درآمده كه زنان جنبه
(مـايلز  » شد توجهي نمي ها هايي كه پيش از اين در پهنة هنر و جامعه بدان اند، جنبه كرده

). از سوي ديگر، رمان قالب ادبي منتخب زنان بود  و نويسندگان زن از آغـاز بـراي   38
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هاي قدسي و خداگونه در ايفاي نقـش مـادري و در مقابـل عـرض      ترتيب، تصور جنبه
نويسي است كه بـا   هاي قديمي در عرصة رمان ندام زنان در هيئت معشوقگان از چالشا

شناسي فمنيستي ابعـاد   هاي مبتني بر جامعه حضور پررنگ زنان در جامعه و نفوذ انديشه
هـاي ظـاهري ايـن     كند. پيداست كه جامعة غربي در رونمايي از جنبه اي پيدا مي گسترده

ي با تأخيري كه در بروز  پيامدهاي مدرنيسم  طبيعي نهضت پيشگام است و جوامع شرق
هاست. در اين ميان، ادبيات داسـتاني معاصـر    رو قهري اين دگرگوني كند دنباله جلوه مي

دركشور ما نيز از طريق ترجمه آثار با اين رويكرد جهاني آشـنا شـده و آن را در خـود    
  بازتاب داده است. 

رب و شرق معاصر بـا تأمـل بـر جنسـيت     در پژوهش حاضر، انتخاب دو رمان از غ
آفـرين   هاي نقش متفاوت پديدآورندگان و همانندي در مضامين عمدة رمان و شخصيت

اي از  روزگار يكديگرند ولي هـيچ قرينـه   هم بوده است. هرچند نويسندگان اين دو رمان
، بـا  آشنايي آنان با اثر ديگري يا دسترسي  به نسخة مترجم آن براي ايشان وجود نـدارد 

هاي بسياري را در ساختار اصلي آنها  اين حال، مخاطب با خواندن اين دو رمان شباهت
كه دو نويسنده در جنسيت، زبان، مذهب، فرهنگ و موارد ديگر  كند و با اين مشاهده مي

بسيار تفاوت دارند، دغدغة برآمده از چالش حضور زنان در دو نقش متعارض مادري و 
ه با آن در دنيـاي معاصـر موجـب بـروز سـاختار روايـي و       معشوقي و چگونگي مواجه

اسـت. از سـوي ديگـر، پايـان آنهـا و        پيرنگي بسيار مشابه در آفرينش ايـن آثـار شـده   
هـاي بسـيار بـه     رغـم هماننـدي   سرنوشت نهايي شخصيت زن پس از همة ترديدها و به

هاي  تحليل جنبهخورد. هدف ما در اين پژوهش مطالعه و  اي كامالً متفاوت رقم مي گونه
مختلف اين شباهت و روند حوادث و در نهايت پايان بندي متضادي اسـت كـه بيـانگر    

  بيني و شايد آمال دروني نويسندگان اين آثار است. جهان
  

  پيشينة پژوهش
شناسـي فمينيسـتي و جايگـاه زنـان در      حوزة تحقيقات مرتبط با نقد فمينيسـتي، جامعـه  

شـوند. منـابعي كـه     در تحقيقات ادبي محسـوب مـي   ادبيات داستاني از موضوعات مهم
گفتمان  ارتباط بيشتري با مسئلة پژوهشي در اين مقاله دارند، عبارتند از: كتابي با عنوان 
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)، كه در سه فصل به بررسـي جايگـاه جنسـيت در آثـار     1394از سيدعلي سراج ( زنانه
ثار برگزيـده، رمـان   نويسندگان زن ايراني پرداخته است و در فصل سوم، ضمن تحليل آ

را نيز از اين ديدگاه بررسي كرده است. در زمينة نقد فمينيستي، مقـاالت   كنيم عادت مي
محـور در   نگاهي به كاربرد نقـد زن «) با عنوان 1394نرگس باقري و پريوش ميرزاييان (

زاده  از وحيـد ولـي  » جنسيت در آثار رمـان نويسـان ايرانـي   «و مقالة » هاي ادبي پژوهش
) با روش تحقيق مقالة حاضر قرابت دارند. در برخي از مقاالت نيز بـه صـورت   1387(

رونـد  «شده است، از جمله مقالة   تر به موضوع فمينيسم در آثار پيرزاد پرداخته تخصصي
از ناصـر  » شناسي فمينيسـتي  تكوين سبك زنانه در آثار زويا پيرزاد: تحليلي بر پاية سبك

از محمـدعلي و  » شناختي آثـار زويـا پيـرزاد    قد جامعهن«)، 1391نيكوبخت و همكاران (
از زهـرا  » ها و مشكالت زنـان در آثـار پيـرزاد    بررسي دغدغه«) و 1394عذرا محمدي (
نه ). در مورد طرف ديگر اين مقايسه، يعني رمان 1394الدين مرتضوي ( عظيمي و جمال
نشده و شباهت بسـيار   اي به زبان فارسي منتشر ، تا كنون تحقيق و مقالهفرشته نه قديس
هاي اين كتاب و اثر زويا پيرزاد تا كنـون در هـيچ پژوهشـي مطـرح      مايه چشمگير درون

  نشده است. 
 

  كنيم عادت ميزويا پيرزاد و رمان 
هـاي   بـه دنيـا آمـد. اولـين تجربـه      1331تبار ايراني، در سال  زويا پيرزاد، نويسندة ارمني

طعـم  ) و 1370( مثل همـة عصـرها  هاي  با نام داستان بود نويسندگي پيرزاد سه مجموعه
اي به  ها در مجموعه )، كه بعد1377( يك روز مانده به عيد پاك) و 1376( گس خرمالو

بـه   كـنم  ها را من خاموش مـي  چراغ، رمان 1380منتشر شد. در  1381در  سه كتابنام 
ن (دورة چاپ رسيد و برندة جوايز متعددي، از جمله كتاب سال جمهوري اسالمي ايـرا 

هـاي ديگـري نيـز     . اين كتاب از شهرت زيادي برخوردار اسـت و بـه زبـان    بيستم) شد
منتشر شـد و تـا كنـون     1383، در كنيم عادت ميترجمه شده است. رمان مورد نظر ما، 

هـاي ديگـري از جملـه فرانسـوي، ايتاليـايي و... نيـز        بارها تجديد چاپ شده و به زبان
آثارش از زباني ساده و روان و نزديـك بـه گفتـار اسـتفاده     است. پيرزاد در   ترجمه شده

  اش در سادگي و توجه به جزئيات در توصيف شهرت دارد. است و سبك نوشتاري كرده
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داستان زندگي زني است به نـام آرزو صـارم كـه از شـوهرش جـدا       كنيم عادت مي
ت ملكي او را است و دختري به نام آيه دارد. آرزو بعد از مرگ پدرش بنگاه معامال شده

كند و مسئوليت مادر و دختر خود را نيز بر عهده دارد. در رمان با سـه نسـل از    اداره مي
زنان ايران مواجهيم: آرزو، مادرش و دخترش . مادر آرزو زني اسـت بازمانـده از طبقـة    

وبرق زندگي كرده و اكنون بار سنگين توقعاتش بـر   مرفه كه هميشه در تجمالت و زرق
آرزو است؛ آيه نيز دختر دانشجويي است پرشور و هيجان كه از سويي با پدر  هاي  شانه

هـاي تربيتـي و    خود در خارج از كشور در تماس است و از سوي ديگـر همـة دغدغـه   
است. خـود آرزو زنـي اسـت حـدوداً      هاي آرزو نهاده شده نيازهاي مادي او نيز بر شانه

بــه اجبــار، روحيــات زنانــه و ســاله كــه در هيــاهوي مشــكالت روزمــره مــدتي،  چهــل
اش را ناديده گرفته است و اكنون در مواجهه با شخصيتي به نام سهراب رزجو  احساسي

گويي و انتخاب بين احساسات مادري و عشـق   آل در دوراهي پاسخ به عنوان مردي ايده
ها رهـا شـود. سـرانجام بـا تمـام ترديـدها و        كند از بند كليشه گيرد و تالش مي قرار مي

اي كـه هنـوز بـا     اش در جامعـه  گيرد و تصميم متهورانه ها طرف عشق را مي مشغولي دل
  شود كورسوي روشن ايجاد تحول در جايگاه زنان است. هاي مردساالرانه اداره مي سنت

  
  نه فرشته نه قديسايوان كليما و  
در شهر پراگ به دنيا آمد و كـودكي بسـيار سـختي را پشـت سـر       1938ايوان كليما در 

اسـت. در   ، ذكـر كـرده  روح پـراگ هايي از آن را در اثر مشهور خـود،   ذاشت كه جلوهگ
كرد حضور دائمي مرگ  آنچه بيش از همه دوران كودكي مرا متمايز مي«گويد:  جايي مي
يـك بلكـه    هـا نـه يـك    مردند. آن كردم مي هايي در همان اتاق كه من زندگي مي بود. آدم

هـا پـراگ را تصـرف     اش آلمـاني  ). در كـودكي 27: 1392(كليمـا،  » مردند دسته مي دسته
گـذارد. كليمـا، كـه در     روزهاي سختي را پشت سـر مـي    كنند و او به همراه خانواده مي

منـدي بـه كمونيسـم و     اي يهودي به دنيا آمده بود، در كنار آنان پيوستن و عالقه خانواده
كنـد. از او آثـار    مـي ارتش سرخ و در پي آن وازدگي و روي گردانـدن از آن را تجربـه   

زيادي در قالب رمان و مجموعه داستان باقي مانده است كه بيشتر آنها به فارسي ترجمه 
و اثـر   در انتظار تاريكي، در انتظار روشنايي، روح پراگشده است. مشهورترين اين آثار 
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، است كه جوايز متعددي را بـه خـود اختصـاص    فرشته نه قديس نهمورد نظر ما، يعني 
و چند ترجمه به فارسي از اين اثر در دسترس است كه در ايـن پـژوهش، ترجمـة    داده 

  ) مورد استناد بوده است.1394فروغ پورياوري (
ساله به نام كريستينا است كه از همسرش  وپنج ماجراي زني چهل نه فرشته نه قديس

 پزشـكي اسـت و   كنـد. شـغل او دنـدان    جدا شده و با دختر نوجوانش، يانا، زندگي مـي 
اي از او   شود كه پدر كريستينا به تازگي فوت كرده و صـندوقچه  داستان زماني شروع مي

دارد. كريسـتينا، بـه دليـل تنهـايي و      است كه پرده از رازهاي زندگي او برمي به جا مانده
مشكالتي كه در زندگي با همسر سابقش داشته، دچار افسردگي شده و به مردها بـدبين  

اسـت. از سـويي    شيِ دوران نوجواني بـه مـواد مخـدر روي آورده   است. يانا نيز در سرك
تر از كريستيناست، سر راه او قـرار   ديگر، مرد جواني به نام يان، كه از نظر سني كوچك

شود. كريستينا، براساس اطالعـاتي كـه از    اي بين آنان برقرار مي گيرد و رابطة عاشقانه مي
يك برادر ناتني دارد و از اين طريـق راز   برد كه آورد، پي مي زندگي پدرش به دست مي

شود. از طرفي، همسر سـابقش و مـردي    وفايي پدرش و خيانت او به مادر آشكار مي بي
كننـد. در پايـان، كريسـتينا     شود هر دو به او خيانـت مـي   كه در اين داستان با او آشنا مي

كنـد و   ش فكر ميكند و تنها به هويت مادرانة خود و نگهداري از دختر عشق را رها مي
  اش را فراموش كند. گيرد رابطة عاشقانه تصميم مي

  
  اي دو رمان تحليل مقايسه

  هاي مشابه . شخصيت1
هاي حاضر و فعال، جز سـهراب زرجـو، مؤنـث     همة شخصيت كنيم عادت ميدر رمان 

اند (پدر آرزو) يا غايبند (شوهر سابق آرزو و نامزد  هاي مذكر يا مرده هستند و شخصيت
  هاي فعال بيشتري حضور دارند و بخش ، شخصيتنه فرشته نه قديسين). در رمان شير

  پردازد. بيشتري از داستان به توصيف گذشته مي
ــه كــه از مــرور خالصــة داســتان در بخــش قبــل برمــي   ــد، ســاختار  همــان گون آي

هـاي   هاي هردو رمان بسيار به هم شباهت دارد: آرزو و كريسـتينا، شخصـيت   شخصيت
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انـد.   اند و به تازگي پدرانشـان را از دسـت داده   مان، از همسرانشان جدا شدهاصلي دو ر
آرزو پس از مرگ پدر ادارة بنگاه معامالتي او را برعهده دارد زيرا تنهـا فرزنـد خـانواده    

اسـت،   است؛ كريستينا نيز پس از مرگ پدر، كه فردي مستبد و خودخـواه معرفـي شـده   
كـه   دارد، از جملـه ايـن   رازهاي زندگي پدرش برمـي  يابد كه پرده از اي را مي صندوقچه

پدرش پسري دارد كه ثمرة ازدواجي پنهاني است. از سوي ديگر، آرزو و كريسـتينا هـر   
دو بايد از مادر پيرشان نيز مراقبت كنند و هر دو دختراني دارند كه بايد آنـان را نيـز بـه    

شود، هر دو زن  رمان روايت ميشان، كه در  اي از زندگي تنهايي سرپرستي كنند. در برهه
  گيرد. شوند و رابطة عاطفي ميان آنان شكل مي با مرداني مواجه مي

هاي آرمـاني از   مرد مقابلِ آرزو مردي ميانسال به نام سهراب است كه تمامي ويژگي
گيـرد كـه    ديدگاه زنان را داراست و در مقابل كريستينا مرد جواني به نام يـان قـرار مـي   

شـود كـه در    تر است و در خالل روايت مرتكب اشـتباهي مـي   ز او كوچكپانزده سال ا
  كند. نهايت كريستينا او را رها مي

آيه و يانا، دختران نوجوان، در هر دو رمان نمايندة نسل سوم هسـتند كـه سركشـي،    
اي كه در آن به سـر   هاي مادران و جامعه نافرماني و انتقاد پرخاشجويانه نسبت به ديدگاه

هاي رمـان   در زندگي هر دو آنان تقريباً يكسان است. نحوة رويارويي شخصيتبرند  مي
كنـد بـه    هاي نسـلي اسـت كـه تـالش مـي      و فضاي گفتمانيِ حاكم بر آن بيانگر دغدغه

  هاي خود دست يابد. خواسته
اند؛ شوهر آرزو با افكاري مردساالرانه در  شوهران سابق هر دو شخصيت اصلي زنده

اش مـدرس   اي كه بايد مظهر ترقي باشد با افكار بيمارگونـه  جامعهخارج از كشور و در 
دانشگاه است، در حالي كه شوهر كريستينا بيمار و مهجور است و در عين حال، هر دو 

  شوند. اتكا محسوب مي قابل براي دخترانشان دور از دسترس و غير
: شيرين، اند دو دوست نزديك دو شخصيت اصلي نيز در متن به تصوير كشيده شده

دوست آرزو، كه به سبب شكستي كه در زنـدگي داشـته بـه مـردان بـدبين اسـت و در       
شود كه يازده سال اسـت بـا او كـار     مقابل، اوا، دوست و دستيار كريستينا نيز معرفي مي

اي بر روي صخرة باالي رودخانه دارد. حضـور اوا و شـيرين بـه عنـوان      كند و خانه مي
شـيرين دشـمن   «توجـه اسـت.    ينا و آرزو بسـيار جالـب  دوست و همراه صميمي كريست
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وگو با آيه و آرزو در مراحـل   اش را در گفت ) و موضع بدبينانه172(پيرزاد » مردهاست
در روايـت   صداي بازدارنده و مخـالف عشـق  دهد و در حقيقت  مختلف رمان نشان مي
فسـردگي اسـت، اوا   كه در ماجراي كريستينا، كه خود دچار بدبيني و ا داستان است، حال آن

: 1394شخصيتي متعادل و آرام است كه ازدواج كرده و به خداي متعالي ايمان دارد (كليما، 
  آيد. در اثر كليما به شمار مي دهنده يا ياريگر عشق صداي آرامش) و در حقيقت 89

  
  ها هاي مشابه شخصيت . دغدغه2

حساسـاتي را كمرنـگ   هاي زنانـه و ا  پيرزاد در توصيف شخصيت آرزو سعي دارد جنبه
دانـد. آرزو   را مردانـه مـي    جلوه دهد. آرزو وارث شغل پدر است، شغلي كه جامعـه آن 

هـاي معمـول زنانـه     اعتناست و به آرايش كند، به ظاهر خود بي خيلي خوب رانندگي مي
هـاي   هاي مادر و ولخرجـي  توجهي ندارد و در عوض مدام دغدغة تأمين هزينه مهماني

آفريند كه  ارد. اين مجموعة توصيفات تصويري در ذهن خواننده ميدخترش را در سر د
اي و سنتي زن در فرهنگ و جامعـة ايرانـي تفـاوت دارد و مبتنـي بـر       با صورت كليشه

هـا بـه بطـن     اي است كه زنان را از گوشة آشپزخانه و پستوي خانـه  گرايانه تصور آرمان
اي تجددمĤبانـه، رويـارويي بـا    پـرو  كشـاند. در ايـن اسـتحالة بـي     پرهياهوي اجتماع مـي 

هاي رويارويي جامعه بـا ايـن    هاي سركوبگر بديهي و ناگزير است. پيرزاد صحنه جريان
هاي توأم با تحقير عابران، به خوبي به تصـوير   رفتار متفاوت زنان را، از جمله در متلك

  ). 7كشد (پيرزاد  مي
دانستند براي  اي مي عرصه نويسان فمينيست، پيرو شيوة سردمدارانشان، رمان را رمان

آفريدن دنيايي كه اصول حاكم برآن را در دادگاه خيالشان تصويب كرده بودند. از همين 
شد. نويسـندگان فمينيسـت    نگرانه مي رو، دفاعياتشان گاه منجر به صدور احكامي يكسو

دانند كه متعهد بـه انجـام آن هسـتند و فضـاي رمـان اتـاقي بـراي         نوشتن را رسالتي مي
اتـاقي از  كنند. ويرجينيا وولف در  لوت آنهاست كه هر گونه بخواهند آن را نقاشي ميخ

انگيز را با شيوة اسـتداللي مطـرح كنـد:     سعي كرده است اين مسئلة نو و چالش آن خود
ناتواني زنان يك نـاتواني اجتمـاعي و اقتصـادي اسـت. زن نويسـنده ناچـار اسـت از        «

هاي اقتصادي مردان جان به در بـرد و   خودخواهي ها و داوري هاي بزرگ، پيش دشواري



    64  10/2ادبيات تطبيقي مقاله
 ...ـ مادر از منظر   نقش متقابل معشوق

 

تواند با همان  تواند آن را اتاق خود بنامد و مي كليد آزادي او كليد در اتاقي است كه مي
  ).2/253(بل » آزادي و استقالل برادرانش در آن زندگي كند

 در مقابل آرزو، شخصيت شكنندة كريستينا قرار دارد كه در آسـتانة ميانسـالي بسـيار   
پـدرش متوجـه     نااميد است. همسر سابقش به او خيانت كرده و از بررسـي صـندوقچة  

است. بدبيني و نگاه منفي به مردان بـر سراسـر    شود كه او هم به مادرش خيانت كرده مي
رمان سايه افكنده و نكتة قابل تأمل اين است كه اين فضا ساخته و پرداختـة يـك مـرد    

شـود:   گويي از زبان كريستينا، آغاز مي دهنده، تك تكان نويسنده است. رمان با پاراگرافي
پزشكي كاسة سرش را سوراخ كردم. صـبر كـردم    ديشب شوهرم را كشتم. با متة دندان«

پرد بيرون يا نه، اما به جاي كبوتر يك كـالغ سـياه بـزرگ     اش كبوتر مي ببينم از جمجمه
شـود   از رمـان تصـوير مـي   ). فضاي سوررئالي كـه در آغـ  5: 1394(كليما، » بيرون پريد

اي است كه مردان را شـوم، همچـون زاغ، و دنيـا را سـياه      معرفي روح خسته و افسرده
جويانه سرزميني را فتح و سپس به حـال خـود    بيند، مانند فاتحان ستمگري كه مبارزه مي

ان شـ  كنند، عالقه اند و وقتي فتح مي مردها) نيازمند فتح«(گويد:  كنند. كريستينا مي رها مي
  ).35(همان » دهند را از دست مي

اسـت:   در رمان كليما، فضاي اجتماعي و سياسي با وضـوح بيشـتري توصـيف شـده    
هــا و ويــران شــدن  فضــاي دردآور پــس از جنــگ جهــاني دوم و شكســت كمونيســت

هاي استالين منتظر برآورده شدن آن بودنـد. كريسـتينا    هايي كه مردم در ساية وعده آرزو
ر و مرگبار را به چشم خود ديده و از آن رنج برده است. او در كودكي آو اين فضاي درد

ام با مرگ بـود،   اين اولين مواجهه«گويد:  است و مي اش، وندا، بوده شاهد خودكشي عمه
نشـدني. درسـت اسـت كـه از آن بـه بعـد تصـاوير و         اي آزاردهنـده و فرامـوش   تجربه
قـدر زيـاد    ام ـ تعدادشان آن  ا ديدهه هاي وحشتناك ديگري از قحطي، جنايت و جنگ عكس

شان هنوز بچه بوده ـ امـا    بود كه حسابشان از دستم در رفته و از قرار از هر پنج سرباز يكي
  ).76(همان » است ور، هرگز از ذهنم بيرون نرفته آن تصوير، تصوير يك آدم شعله

د: پدري كه كن پدر كريستينا اولين مردي است كه زمينة افسردگي را برايش فراهم مي
شود و شيفتة استالين اسـت. كريسـتينا درسـت روز مـرگ      مستبد و خودرأي معرفي مي

بينـد   آيد. با مرگ استالين، پدر كريستينا آرزوهاي خود را بربادرفته مي استالين به دنيا مي
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و هرچند در رفتار با همسر و دخترش خشن و نامهربان است اما در نگاه مادر كريستينا 
شود. مادر كريستينا زني مطيع و فرمانبر و نمونـة يـك چهـرة     معرفي مي همچون قديس

پناهي در برابر هر نوع ظلم و  باور زنانه است كه به دليل بي سنتي و منفعل و البته خوش
دهد. توصيف شخصـيت مـادر    كند و به زندگي ادامه مي ستم و حتي خيانت سكوت مي

رزاد در معرفي زنان سرخورده و ضعيف ذكـر  كريستينا يادآور عباراتي است كه در اثر پي
). شخصيت شكننده و متزلزل كريستينا تا پايان رمان حضـور دارد  79شده است (پيرزاد 

هميشـه  «گويـد:   شود كـه مـي   و مدام همچون زني محتاج محبت و نوازش توصيف مي
ه من آرزو داشتم با مرد مهربان و بااحساسي زندگي كنم كه بداند چطور نوازشم كند و ب

  ).33: 1394(كليما، » خيانت نكند
هاي اصلي رمان، يعني آرزو و كريسـتينا، كـه اولـي سـاختة ذهـن       مقايسة شخصيت

هاي فمينيستي و ديگري ساختة ذهني مردانـه اسـت، بـه     نويسندة زن و همراه با گرايش
وضوح با هم تقابل دارند. در شرايط يكساني كه براي ايـن دو زن توصـيف شـده و در    

كنـيم كـه كريسـتينا     اجتماعي شرقي و غربي موجود در اين دو رمان، مشاهده مي فضاي
اش در  پژواك صداي زني است منفعل كه از ظلم و خيانت رنج بـرده و تمـايالت زنانـه   

شود و در نهايت همچنان زنـي اسـت    اش سركوب مي و نقش اجتماعي  مقابل مسئوليت
است كه راه را به تنهـايي ادامـه دهـد. از     هافسرده و گرفتار مشكالت و البته انتخاب كرد
هايش، زني است مصـمم و خودسـاخته كـه      سوي ديگر، آرزو با همة ترديدها و دغدغه

شنود و در نهايـت در قالـب زنـي بـااراده،      صداهاي مختلف در خانواده و اجتماع را مي
گونـه اسـت   گيرد و اين  انتخابي آزادمنشانه براي ادامة زندگي دارد و طرف عشق را مي

هايشـان   هاي نويسنده را در قالب دو شخصيت اصلي رمـان  كه بازتاب جنسيت و آرمان
كريستينا گيري آرزو و  بينيم. شايد فراتر از آرمان فردي نويسندگان بتوان جهت متبلور مي

اي دانست كه موافق با عالقه و انتظار نويسنده نيست، يعنـي   را بازتاب آرمان دلخواه جامعه
كننـد و پيـرزاد    ت جامعة سنتي ايراني زنان اين گونه آزادانه عشق را انتخـاب نمـي  در حقيق

كنـد،   دارد اين گونه باشد؛ در مقابل، زنان جامعة اروپايي، كه كليما در آن زندگي مي» آرزو«
دهند و نويسندة مردي كـه آفريننـدة    هميشه تعهدات مادرانه را در اولويت نخست قرار نمي

  ت مايل است زنِ قهرمانِ داستانش اين گونه باشد.شخصيت كريستيناس
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  . تقابل مادرانگي و معشوقي3
هاي اصلي مادران مجردي است كه به تنهـايي از فرزنـد    هر دو رمان بازگوكنندة دغدغه

توانيم تصوير اين مادران را از قـول   هايي از روايت، مي كنند و در بخش خود مراقبت مي
م. آيه دختر پرشروشوري است كه در هياهوي جواني، قبـول  آيه و يانا با هم مقايسه كني

اين واقعيت برايش سخت است كه مادرش را بـا ديگـري تقسـيم كنـد و در وبالگـش      
خــواد عروســي كنــه. انگــار دختــر  بگــم. مــادرم مــي كشــم خجالــت مــي«نويســد:  مــي

ه ايـن  دار به چه حقـي ام.  .  غصه دارم. حرصيام عصبانيست. حوصله ندارم.   ساله بيست
اي كـه   ). خجالـت كشـيدن، عصـبانيت و سـخن از جامعـه     234(پيرزاد » كنه؟ كار را مي

كـرده و   كند در فضاي ذهني دختـري كـه البتـه تحصـيل     حقوق طبيعي زنانه را انكار مي
اي است كه ازدواج مجدد را، براي مادران، در  امروزي است بازتاب جو حاكم بر جامعه

داند. حقايقي كه از زبان نسل اول اين رمـان، يعنـي    ي ميتضاد با مسئوليت و نقش مادر
گـه   مادربزرگم راست مـي «شود:  مادربزرگ آيه و مادر آرزو، در نسل سوم نيز تكرار مي

يـا اگـر شـدند     دار بشـند  نبايد بچهها يا  ها. زن گند زده به همة زندگي بازي فمينيسماين 
» ه. حوصله نـدارم . حـال نوشـتن نـدارم    گير ام مي دونم! داره گريه بايد ـ بايد چي؟ نمي 

  ).235(همان 
شود تابوهـايي اسـت كـه پيـرزاد      آنچه از زبان آيه و به نقل از مادر آرزو روايت مي

مايل است در ذهن مخاطبان رمان بشكند و جمالتي كه ازدواج مجدد زن را در تعارض 
  برايش ندارد.داند به چالشي بكشد كه حتي آيه پاسخ مناسبي  با نقش مادرانگي مي

در مقابلِ شخصيت آيه، شخصيت يانا را داريم كه وقتي متوجه تمايل مادرش بـراي  
يانـا بـه   «كند:  كند بلكه مادرش را تشويق مي شود نه تنها مخالفت نمي ازدواج مجدد مي

آيد... خـب، شـما هـر دو تـا يـك جـورايي        مامان، او واقعاً به تو مي"گويد:  سرعت مي
آبـي هسـتي و او    كنيـد. تـو غمگينـي و او شـاد اسـت. تـو چشـم        همديگر را كامل مـي 

). نقش مادري و سرپرستيِ دختري جـوان در هـر دو   321: 1394(كليما، » اي قهوه چشم
داستان نوعي عذاب وجـدان را در آرزو و كريسـتينا ايجـاد و هـر دو را بـا ترديـدهايي       

است، شايد به معناي  گذاشته كنيم عادت مياست. پيرزاد نام كتاب را خود را  مواجه كرده
زدايـي   عادت به تحمل و از سر گذراندن رفتارهايي كه پاسخ به هنجارشـكني و كليشـه  
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اي است كه مخاطب آن تمام  دهنده است. انتخاب نام رمان در واقع حديث نفسِ دلداري
ن زنان جامعه هستند، زناني كه قرار است و بايد تغيير كنند. بدبيني و ترديد در هـر دو ز 

تـرين مـرد دنيـا     مسلم و ترديدشان طبيعي است. آرزو حتي در مقابل بهتـرين و آرمـاني  
است توصيف كند) باز هـم مـردد اسـت و بـا خـود فكـر        گونه كه پيرزاد سعي كرده (آن
.  فكر كرد ولي تا عادت بكنند چقـدر دعـوا و   كنند عادت ميسهراب گفته بود «كند:  مي

يدن براي آشتي؟ چقدر كوتاه آمدن جلو آيه و مـاه  ؟ چقدر ناز كشزخم زباندلخوري و 
لذتي از ؟ كه چي؟ كه با سهراب باشم؟ با اعصاب خراب چه عذاب وجدانمنير؟ چقدر 

شـكنم سـر خـودش. گيـرم      ها را مـي  برم؟ البد باالخره كاسه كوزه با سهراب مي زندگي
آورد؟ چقدر  ي، چند وقت طاقت مترين مرد دنيا منطقي ترين و بهترين و نازنينسهراب 

  ).263(پيرزاد ». كند؟ مي حملت
كند. از نظر يانا، دختر كريسـتينا،   كريستينا هم با مسائل مشابهي دست و پنجه نرم مي

مبتال به افسردگي است و هميشة خدا يا عصباني است يا خسـته، چـون مـدام    «مادرش 
نـدارد. بعضـي      كاري پك و پوز مردم است و در دنيا هيچ ماية شادي واقعي مشغول مته

گويد كه  شود، مي زند و وقتي حالش خوب مي آيد و سرم فرياد مي ها كفرش درمي وقت
). دختري كه كريستينا، در پايـان رمـان، او را انتخـاب    59 :1394، (كليما» فقط مرا دارد

  كند از مادرش ناراضي است. مي
ر رفتار متفاوت اين دو شخصيت و پردازشي كـه نويسـندگان ايـن دو رمـان در نظـ     

 هـا  ستينيفم نظر به«هاي چندگانة ظهور پديدة فمينيسم است.  اند، متأثر از ساحت داشته
 از كيـ  هـر  به كه است يدوقطب يها تقابل رشته كي از آكنده غرب ياسيس تفكر خيتار
 بـه  معطـوف  يسـت ينيفم هـاي  هبرنامـ  شـتر يب. شـود  يمـ  اعطـا  يمنف اي مثبت يارزش آنها

» ابدي يم زننده برهم مشخصاً يخصلت كه روست نيا از و هاست يدوگانگ نيا برانداختن
 از كـدام  هـر  كـه  اسـت  بـودن  نـث ؤم/ مـذكر  هـا  يدوگـانگ  نيا از يك. ي)314 لفرديو(

 هـا  ستينيفم يبعض .دارند آن برداشتن انيم از يبرا يمتفاوت راهكار ستينيفم طرفداران
 ننـد يبرگز را يصـفات  كند يم قيتشو را زنان كه اند كرده اتخاذ يا مذكرمحورانه ياستراتژ

 مـردان،  از ديـ تقل يپ در نه گريد يكسان. است شده داده نسبت مردان به يطورسنت به كه
 بـه جداگانـه   كـه  يصـفات  يعني اند، رفته نثؤم /مذكر يحل راه كردن زيتجو دنبال به كه
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 با. است مراتب سلسله از فارغ و عام يانسان تيهو در شود يم داده نسبت مردان و زنان
 بـه  كـه  اي محورانـه  نـث ؤم ياسـتراتژ  اتخـاذ  بـا  انـد  دهيكوشـ  گـر يد يبرخـ  ن،يا وجود

. كنند عوض را ها يبند قطب نيا دهد مي مثبت ارزش زنان به منتسب يسنت اتيخصوص
 بـا  انـد  متفاوت گرچه مردان و زنانكه  اند دهيورز اصرارنيز  ها ستينيفم از گريد يا عده
ـ  در نه و نبايد كرد يتلق حسن ديبا را ييها تفاوت نيچن و اند يمساو هم  شـان انكار يپ

  ).315 همان( كرد ادغامشان هم در ديكوش نه و برآمد
  

  گيري نتيجه
هاي اصلي و فرعـي و   هاي دو اثر و تأمل در نقش و حضور شخصيت با مطالعة شباهت

 اسـت،  همچنين با توجه به جنسيت و نوع گرايش نويسندگان، كه در رمان بازتاب يافتـه 
 هاي زير دست يافت.  توان به نتيجه مي

شـده در شخصـيت كريسـتينا     ، رنج و افسردگي منعكسنه فرشته نه قديسدر رمان 
شـود، در   هايي كه از قول كريستينا توصيف مـي  بازتاب رنج خود نويسنده است. صحنه

حقيقــت روايتــي از زنــدگي ايــوان در دوران كــودكي خــود  و در شــهر پــراگ اســت. 
كه كليما در رمان خود آفريده است، درست در روز مرگ استالين ـ نماد  شخصيت زني 

اي كـه پـدر مشـتاقانه بـه ايـن نمـاد        شود، در خانواده استبداد و خودكامگي ـ متولد مي  
است و زندگي پنهاني و جدا از همسر خود دارد. كريسـتينا، در آسـتانة    استبداد دل بسته

مهري و  هاي او نتيجة بي است. اين خصلت ده ش ميانسالي، زني افسرده، مردد و سركوب
است: رفتار مسـتبدانه و   اي است كه در سه دورة زندگي با آن مواجه بوده استبداد مردانه

توأم با خشونت پدر دورة كودكي و نوجواني، خيانـت همسـر دوران جـواني، و رابطـة     
ايـن رمـان   متزلزل با مردي كـه انتخـاب مناسـبي نيسـت در زمـان حـال. كريسـتينا در        

تواند ميان  شود و در نهايت نمي خودباخته و محتاج محبت و نوازش مردانه توصيف مي
كـه ازدواج   رغم اين نقش مادرانه و زندگي عاطفي و عاشقانة خود تعادل برقرار كند و به

مجدد در جامعة او پذيرفتني و مرسوم است، ايفاي نقش مادري و زنـدگي در عزلـت و   
توانـد   دهد. اين تصميم نهايي مي ج و تجديد رابطة عاشقانه ترجيح ميتنهايي را به ازدوا

بازتاب انديشة نويسندة رمـان و رفتـار پسـنديده و آرمـاني از ديـدگاه مردانـة او بـراي        
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اي و سـنتي بـه نـوع زن، كمـال      شخصيت داستانش باشد. در حقيقت، او با نگاه كليشـه 
داند چرا كه  غاز رابطة جديد مقدم ميوجودي زن در مقام مادري را بر انتخاب عشق و آ

تصوير آرماني زن در نگاه او اين گونه است. در مقابل، شخصـيت زن در رمـان پيـرزاد    
شـكني را   اي كـه ايـن سـنت     شـدة خـود اوسـت در جامعـه     تداعي آرزوهـاي سـركوب  

است و روايت را بـه   تابد. پيرزاد شخصيت آرزو را مصمم و خودساخته، رقم زده برنمي
ها در مقابل اين جريان سركوبگر  برد كه با وجود همة ترديدها و دودلي اي پيش مي گونه

اي و نـامطلوب زنانـه را رهـا كنـد. در مـورد       و بازدارنده قد علم كند و انفعـال كليشـه  
گيري و انديشه مردانه و زنانه در نويسندگان دو رمان حائز  هاي مرد نيز جهت شخصيت

داشـتني و همسـري بـه غايـت      زاد مردي آرماني و دوستاهميت است. پدر آرزو را پير
پيشه، همچـون   كند. در مقابل، كليما پدر كريستينا را مستبد و خيانت مناسب توصيف مي

نـه فرشـته نـه    «داند زيرا انسـان   كند كه البته اين را حق خود مي ديگر مردان، تصوير مي
ل داستان تارهاي نـامرئي  است. گويا روايتي پنهان در ذهن كليماست كه در خال» قديس

وبـيش   هـاي كـم   كند تا شبكة مردان را جايزالخطا معرفي كند كه همگي نسخه ايجاد مي
اند و از آنها انتظاري جزاين نبايد داشت. در  شده بر مبناي شخصيت استاليني مشابه توليد

مورد شخصيت متقابل مردي كه در رابطة عاشـقانه ايـن دو زن وجـود دارد نيـز همـين      
مردي آرمـاني و   كنيم عادت مياست: سهراب رزجو در  وية ديد متفاوت منعكس شدهزا

كـه يـان در رمـان كليمـا،      هاي مثبت و مورد نياز زنان است، حال آن داراي تمام ويژگي
و از منظـر    ،اساس نيهم برهمانند همة مردان ديگر، قرار نيست فرشته يا قديس باشد. 

هة متفاوت دو نويسنده با دوگـرايش غيرهمسـو، در   شناسي فمنيستي، شاهد مواج جامعه
هاي متضـادي را در فضـاي دو رمـان بـه چـالش       اي واحد هستيم كه كنش مقابل پديده

 انتخـاب  را عشـق  جسـورانه  رزاديـ پ رمـان  در زن ياصـل  تيشخصكشد. در نهايت،  مي
 در ؛دكنـ  عـادت  آن بـه  و كند يستادگيا بازدارنده عوامل مقابل در است آماده و كند يم

 هـا  انسـان  كه نيا قبول با و است بهره يب جسارت و قدرت از مايكل انرم قهرمان ،مقابل
 عشـق،  و عقل جدال در و رديپذ يم را خود محتوم سرنوشت »سيقد نه و اند فرشته نه«

  بـدين گونـه،   و دهـد  يمـ  سـوق  عشـق  انكـارِ  سمت به را ترازو ةكف مادرانه، تيمسئول
 كـه ي حـال  در اسـت،  يياروپا ةجامع و مايكل وانيا مطلوب هك شود يم دهيآفر يتيشخص
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  امروز، ادبيات تطبيقي چيست؟

  ، استاد دانشگاه واريك، انگلستانسوزان باسنت
  1عضو هيئت علمي فرهنگستان زبان و ادب فارسي، ترجمة سعيد رفيعي خضري

  
  
  

  مترجم  مقدمة
است. اين كتاب،  3اي انتقادي ادبيات تطبيقي: مقدمهكتاب  مقدمة 2»ادبيات تطبيقي چيست؟ امروز، «مقالة 

اي كه ترجمة آن در اينجا ارائه شده، حـاوي شـش فصـل اسـت. فصـل اول بـا عنـوان         افزون بر مقدمه
دبيـات  فراسوي مرزهاي اروپـا: مفـاهيم ديگـر ا   «، فصل دوم با عنوان »چگونگي پيدايش ادبيات تطبيقي«

نامـة ادبيـات    ويـژه نيز قبالً ترجمـه و در  » تطبيق آثار ادبي جزاير بريتانيا«و فصل سوم با عنوان » تطبيقي
  .4اند چاپ شده تطبيقي

ادبيـات  «وپنجه نرم كردن با سـؤال   گران، هنوز دست در آغاز قرن بيستم، باسنت هم همانند بسياري از تطبيق
قد است هر كسي كه داعية فعاليت در حوزة ادبيات تطبيقي را در سر دارد داند و معت را مهم مي» تطبيقي چيست؟

تواند از پاسخ دادن به اين سؤال سر باز زند، سؤالي كه پاسخ دادن به آن، حداقل در زماني كـه باسـنت آن را    نمي
تطبيقـي باشـد   اي دانستن ادبيات  رشته ترين پاسخ شايد ميان نموده است. ساده مطرح كرده، چندان راحت هم نمي

شود، امـا باسـنت    هاي ارتباط ميان آثار ادبي پرداخته مي ها و كشف الگو كه در آن به مطالعة متون در ميان فرهنگ
دهد. اين تاريخچه را با نظـر   به دست مي» ادبيات تطبيقي«اي از اصطالح  كند و تاريخچه به اين پاسخ بسنده نمي

دهـد و بـه تـأثير     عاهاي چارلز ميلز گيلي و فرانسوا ژوسـت ادامـه مـي   كند، با اد ، آغاز مي1903كروچه، در سال 
رسد و سپس به بحـران ادبيـات تطبيقـي در دهـة      ) مي1949( نظرية ادبياتشگرف ولك و وارن با انتشار كتاب 

كند. باسنت در بيان ايـن تاريخچـه پـا را فراتـر از مرزهـاي اروپـا و امريكـا         اشاره مي 1970و اوايل دهة  1960
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. s_rafieykhezry@yahoo.com 
2. What is Comparative Literature Today? 
3. Bassnet, Susan. Comparative Literature: A Critical Introduction. Oxford: Blackwell , 1993. 

نامة نامة  ، ويژهادبيات تطبيقيترجمة سعيد رفيعي خضري. ». چگونگي پيدايش ادبيات تطبيقي«باسنت، سوزان.  .4
فراسوي مرزهاي اروپا: مفـاهيم ديگـر   «؛ باسنت، سوزان. 35-9): 9، پياپي 1393(بهار و تابستان  5/1. هنگستانفر 

(پـاييز و زمسـتان    5/2. نامـة فرهنگسـتان    نامة ، ويژهادبيات تطبيقيترجمة سعيد رفيعي خضري. ». ادبيات تطبيقي
ادبيات ترجمة سعيد رفيعي خضري. ». جزاير بريتانياتطبيق آثار ادبي «؛ باسنت، سوزان. 105-83): 10، پياپي 1393
 .159-129): 12، پياپي 1394(پاييز و زمستان  6/2. فرهنگستان  نامةنامة  ويژه ،تطبيقي
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كند و از گانش دوي و مجومدار در هنـد   گذارد و به افكار منتقدان آسيايي و افريقايي و كارائيبي هم توجه مي يم
برد، به نظرات ايگلتون و سعيد و النگژي درخصوص برنامة مطالعات ادبي و نقش  و وله سوينكا در افريقا نام مي

كند كه هم براي  ت تطبيقي در چين و برزيل و هند ياد ميپردازد، از روش به كارگيري ادبيا ايدئولوژي در آنها مي
شود. باسنت طـرح ايـن تصـور را     هاي وارداتي يا تحصيلي، هر دو، به كار گرفته مي هاي بومي و هم سنت سنت

داند كه با رسيدن به اواخر قرن بيستم ادبيات تطبيقي وارد مرحلة جديدي در تاريخ پرفرازونشيب خود  ممكن مي
بـراي  » ادبيات پسااستعماري«كنند. او از دو اصطالح  گويد كه اين تصور را تقويت مي و از عواملي ميشده است 
آورد،  كه با شـتاب در حـال گسـترش اسـت سـخن بـه ميـان مـي        » پژوهي ترجمه«فرهنگي و اصطالح  نقد ميان

پژوهـي بـه    ص ترجمـه اصطالحاتي كه معتقد است براي آيندة ادبيات تطبيقي معاني عميقي دربردارند. درخصـو 
كنـد و آن را   پژوهي در عرصـة مطالعـات ادبـي اشـاره مـي      نظرية ايتامار اوِن زهر و گيدئون توري و تأثير ترجمه

دانـد.   شناسـي مـي   شناسي، و قوم شناسي، جامعه شناسي، روان شناسي، تاريخ، انسان هاي زبان حاصل كار در حوزه
فرهنگي كه هم در بعد نظري و هـم   اي در مطالعات بين عنوان رشتهپژوهي، به  سرانجام باسنت بر اهميت ترجمه

فشارد و بر اين باور است كه وقت آن رسيده تا آن را  شناسيِ منسجمي يافته است، پاي مي در كار توصيفي روش
قائم به نشده را، كه آيا ادبيات تطبيقي  اي از ادبيات تطبيقي به حساب نياوريم و اين بحث طوالني و حل زيرمقوله
  تواند يك رشته باشد يا نه، به بعد موكول كنيم. خود مي

***  
دير يا زود هركسي كه داعية فعاليت در حوزة ادبيات تطبيقي را دارد بايد تالش كنـد و بـه   

تـرين   توان اجتناب كرد پاسخ دهد: ادبيات تطبيقـي چيسـت؟ سـاده    اين سؤال كه از آن نمي
اي اسـت   رشته ها است، ميان العة متون در ميان فرهنگپاسخ اين است كه ادبيات تطبيقي مط

  پردازد. و به الگوهايِ ارتباط ميان آثار ادبي، هم در زمان و هم در مكان، مي
هاي گوناگون  ها و زمان كنند، بلكه از مكان بسياري كار را با ادبيات تطبيقي آغاز نمي
را با آرزوي فراتـر رفـتن از   كنند. گاهي كار  به سمت آن حركت و كار را به آن ختم مي
كنند كه ممكن است بسيار محدودكننده جلـوه   مرزهاي حوزة موضوعيِ خاصي آغاز مي

هاي ميان متون يا اثرآفرينـان در   كند و گاهي ممكن است براي آنان دنبال كردن شباهت
ترين كـار بـراي    هاي فرهنگيِ گوناگون ضرورت داشته باشد. گاهي هم شايد ساده بافت
باشد كه در سخنرانيِ آغاز به كار خـود در آكسـفورد    1تبعيت از ديدگاه متيو آرنولدآنان 

  ) آن را مطرح كرد:1857(
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 .Matthew Arnold )1822-1888شاعر و منتقد انگليسي ،( 
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سـاير   بـا  هايي براي ارتباط وجود دارد. هر رخدادي و هر اثر ادبي در ارتبـاط  جا نشانه  در همه
  ]1[شود. رخدادها و آثار ادبي است كه به طور كامل درك مي

سي كه به خواندن كتاب عالقه داشته باشد، راه رفـتن بـه سـمت    توان گفت هر ك مي
رسـيم؛ مـا    مـي  2مـا بـه بوكـاچو    1گيرد: با خواندن چاسـر  ادبيات تطبيقي را در پيش مي

را در منابع التيني، فرانسوي، اسپانيايي و ايتاليايي پيـدا كنـيم؛ بـا     3توانيم ردّ شكسپير مي
و تأثير پو در غنا بخشيدن به نثر بـودلر   5لن پوبه ادگار آ 4دنبال كردن روند كشش بودلر

نويسان انگليسي از نويسندگان بزرگ  كه چطور بسياري از رمان رسيم؛ با توجه به اين مي
اند (البته از طريـق ترجمـه) و بـا در نظـر گـرفتن ميـزان        قرن نوزدهم روسيه متأثر شده

هاي گسـترش   توانيم راه ما مي دهي به او، و وام 7از ايتالو ازوِوو 6گيري جيمز جويس وام
هاي مشابهي از زمان بررسي كنيم. خواندن آثـار كالريـس    رمانتيسم در اروپا را در برهه

و  10اندازد كه خود يـادآور آثـار ديونـا بـارنز     مي 9ما را به ياد آثار جين ريس 8ليسپكتور
ـ   است. در مطالعة آثار، زماني كه مرزها را زير پا مـي  11آنايس نين ه پيونـدها و  نهـيم و ب

مـانيم و پـا بـه     كنيم و در محدودة ادبيات يك كشـور نمـي   ارتباطات ميان آثار توجه مي
ناميـد، در   مـي  12ادبيـات جهـان  گذاريم كـه گوتـه آن را    عرصة باز و گستردة ادبياتي مي

تـوانيم بـه ذهـن آوريـم محـدوديتي وجـود نـدارد. گوتـه          هايي كـه مـي   فهرست نمونه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 .Geoffrey Chaucer )1343-1400 ،( تـرين   بيات انگليس يا بزرگپدر ادنويسنده و شاعر انگليسي. بسياري او را

 دانند. شاعر انگليسي مي

2 .Giovanni Boccaccio )1313-1375.نويسنده و شاعر ايتاليايي ،(  
3 .William Shakespeare )1564-1616نويس بزرگ انگليسي. نامه )، شاعر و نمايش  
4 .Charles Baudelaire )1821-1867.شاعر فرانسوي ،(  
5 .Edgar Allan Poe )1809-1849.نويسنده و منتقد ادبي امريكايي ،( 

6 .James Joyce )1882-1941نويس ايرلندي. )، رمان  
7) .Aron Ettore Schmitz(Italo Svevo  )1861-1928نامه. رمان، داستان كوتاه و نمايش )، نويسندة ايتاليايي 

8 ..Clarice Lispector )1920-1977برزيلي.  )، نويسندة  
9 .Jean Rhys )1890-1979شدة جزيرة كارائيب، ساكن انگلستان. نويس نيمة قرن بيستم، متولد و بزرگ )، رمان 

10 .Djuna Barnes )1892-1982.نويسندة امريكايي ،(  
11 .Anais Nin )1903-1977.نويسندة امريكايي داستان كوتاه، خاطره و مقاله ،(  

12. Weltliteratur 



    74  10/2ادبيات تطبيقي مقاله
 امروز، ادبيات تطبيقي...

 

آگاه شدن از توليدات ادبي در ساير ملل عالقه دارد و ديگـران  كند كه به  خاطرنشان مي
هـر روز بيشـتر و بيشـتر بـر مـن      «كند كـه   كند. او اشاره مي را هم به اين امر ترغيب مي

  ]2[»شود كه شعر خصيصة مشترك همة ابناي بشتر است. آشكار مي
در اين مقطع، اگر كسي فرض كند كه ادبيـات تطبيقـي چيـزي بـيش از يـك حـس       

المللي آثار و بـا   اي ناگزير در خواندن آثار است كه با داد و ستد بين شترك نيست و مرحلهم
  شود، قابل بخشش است. تر مي مراتب آسان فراهم بودن امكان ترجمه راه بردن به آن به

» ادبيـات تطبيقـي  «اما اگر كمي زاوية ديد خود را تغيير دهيم و دوباره بـه اصـطالح   
تـرين كـاربرد    يابيم تاريخچة بحثي داغ است كه به قديمي عوض مينگاه كنيم، آنچه در 

گردد، بحثي كه هنوز هـم ادامـه دارد. منتقـدان در     اين اصطالح در آغاز قرن بيستم برمي
كنند كه  هايي دست و پنجه نرم مي پايان قرن بيستم، در عصر پسامدرنيسم، هنوز با سؤال

طالعـه در ادبيـات تطبيقـي چيسـت؟     بيش از يك قرن پيش مطرح شده بـود: موضـوع م  
تك آثار ادبي داراي سـنت   تواند موضوع هر چيزي قرار گيرد؟ اگر تك چطور تطبيق مي

گر چگونه آثار را براي تطبيـق   هستند، سنت تطبيق چه چيزي ممكن است باشد؟ تطبيق
 اي براي مطالعـه؟ ايـن   كند؟ آيا ادبيات تطبيقي يك رشته است؟ يا تنها حوزه انتخاب مي

همـة مـا    1950هاي ديگـر همچنـان مطـرح هسـتند و از دهـة       ها و بسياري سؤال سؤال
مشـخص   ]3[»بحـران ادبيـات تطبيقـي   «چارچوبش را بـا   1كرات دربارة آنچه رنه ولك به
  ايم. كند، شنيده مي

اصطالحي است كه هم به تأييد آن ميل شديدي وجـود دارد  » ادبيات تطبيقي«ظاهراً 
آن. بِن تو كروچـه و هم به ردكنـد كـه ادبيـات تطبيقـي      اسـتدالل مـي   1903در سـال   2د

كند كه ممكن اسـت   موضوعي غيردرسي است و به طور تحقيرآميزي اين نظر را رد مي
اي مستقل در نظر گرفته شود. او تعريف ادبيـات تطبيقـي را    روزي ادبيات تطبيقي رشته

ها و عقايد  مايه اي متقابلِ درونه ها، تحوالت و تفاوت ها، دگرگوني مطالعة فراز و نشيب
ادبيات تطبيقي چيـزي بـيش از   «گيرد كه  داند و نتيجه مي ادبي در خصوص آثار ادبي مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 .René Wellek )1903-1995تبار امريكايي. هشگر ادبي برجستة چك)، منتقد و پژو 

2 .Benedetto Croce )1866-1952.منتقد و فيلسوف ايتاليايي ،(  
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كروچه معتقد است كه اين نوع ». هايي از اين دست نيست روح پژوهش مطالعة خشك و بي
كه  كند به جاي اين ياو پيشنهاد م ]4[».پژوهي قرار گيرد تنها و تنها بايد در زمرة دانش«مطالعه 

  موضوع اين مطالعه ادبيات تطبيقي ناميده شود، موضوع آن بايد تاريخ ادبي باشد:
شرح كاملي از اثر ادبي، شامل تمـام ارتباطـات    ،تاريخي است كه در اصل ادبيات تطبيقيِ تاريخِ

هست كه  لِ تاريخ ادبي جهان جاي گيرد (مگر جاي ديگري هم، باشد، در كآن اثر با آثار ديگر
بتواند جاي گيرد؟) و در چارچوب ارتباطات و تمهيـداتي تفسـير شـود كـه هـدف نهـايي آن       

  ]5[است.

كننـده اسـت و ايـن     گـيج » ادبيـات تطبيقـي  «لُب مطلب كروچه اين است كه اصـطالح  
كند كه موضوع اصلي مطالعـه تـاريخ ادبيـات اسـت. بـا توجـه بـه         واقعيت را پنهان مي

گذار و ويراستار دو مجلة تطبيقي  ، پايه1همچون ماكس كوخ اظهارنظرهاي پژوهشگراني
 3مطالعات تاريخِ تطبيقي ادبيـات ) و 1910-1887( 2مجلة ادبيات تطبيقيبه زبان آلماني: 

تواند تاريخ ادبي را از تاريخ ادبـي تطبيقـي    كند كه نمي ): كروچه ادعا مي1901-1909(
در ايـن  » ادبيـات تطبيقـي  «صـطالح  متمايز كند، همين و بس. او تأكيـد مـي كنـد كـه ا    

  خصوص محلي از اعراب ندارد. 
انـد.   ورنگي دربارة ادبيات تطبيقي مطرح كـرده  اما پژوهشگراني ديگر ادعاهاي پرآب

گذاران ادبيات تطبيقيِ امريكاي شمالي، در همان سـال حملـة    ، از بنيان4چارلز ميلز گيلي
ضِ تحقيقِ دانشجوي ادبيات تطبيقـي ايـن   كند كه فر كروچه به ادبيات تطبيقي، اعالم مي

  است كه:
 ،شـدة مشـترك نـوع بشـر     ن بيـان نهـادي  همچوتفكر،  ن شيوة مشخص و متمايزِهمچوادبيات 

ها، تـأثيرات زبـاني، فرهنگـي،     ها، فرصت هاي اجتماعيِ فرد، محدوديت ترديد بر اثر موقعيت بي
هـاي انسـان    ه و از نيازهـا و آرمـان  بازشناخت ،بدون در نظر گرفتن سن و هويت ،تاريخي،نژادي

گيـرد و از قـوانين    شود، به لحاظ جسمي و ذهني از استعدادهايِ مشـترك نشـئت مـي    متأثر مي
  ]6[كند. مشترك محتوا و سبك و از قوانين فردي و اجتماعي نوعِ بشر پيروي مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 .Max Koch )1855-1931دان و منتقد ادبي آلماني. )، تاريخ  

2. Zeitschrift für vergleihende Literatur 
3. Studien Zur vergleichenden Literaturgeschichte 

4 .Charles Mills Gayley )1858-1932.استاد امريكايي زبان انگليسي و ادبيات كالسيك ،(  
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 ادبيـات «كنـد   ، زماني كه ادعا مي1974در سال  1شايان ذكر است كه فرانسوا ژوست
تواند حوزة روشني براي مطالعه باشد،  نمي 3»عندي انداز محدود من چشم«به دليل  2»ملي

  نظر مشابهي در خصوص ادبيات تطبيقي دارد:
د. نظرگاهي جامع به ادبيات و به جهان رس به نظر مياي دانشگاهي  ادبيات تطبيقي فراتر از رشته

فرهنگـي،   اي از عـالمِ  ادبـي، جلـوه   4اي بينـي  اي انسـاني اسـت، جهـان    شناسي ادبيات است، بوم
  ]7[جانبه و كامل است. همه

اي بر ايـن   شناختي است و كمابيش پرتو تازه چنين ادعاهايي فراتر از مرزهاي روش
افكند كه چرا بحث دربارة ادبيات تطبيقي بايد اين اندازه داغ باشد. نزد ژوست،  نكته مي

شود. در ايـن   تطبيقي نوعي مذهب قلمداد مي همانند گيلي و ديگراني قبل از او، ادبيات
هاي فرهنگي، زماني كه خوانندگان به سـراغ آثـار    نظر، اساس اين است كه تمام تفاوت

شود و  رود؛ هنر همچون ابزار توافق جمعي در نظر گرفته مي روند، از ميان مي بزرگ مي
گر بايد  اين، تطبيق دهد. افزون بر گر كسي است كه دامنة اين توافق را گسترش مي تطبيق

(كتابي كه وقتـي   6نظرية ادبياتدر كتاب  5هاي خاصي باشد؛ ولك و وارن داراي مهارت
به چاپ رسيد تأثير شـگرفي بـر حـوزة ادبيـات تطبيقـي       1949براي اولين بار در سال 

  كنند كه: گذاشت) اظهار مي
كنـد. در پـي وسـعت     مـي پژوهان مـا طلـب    اني بااليي را از دانشهاي زب ادبيات تطبيقي مهارت

اندازها و سركوب كردن گرايشات محلي و بومي است كه دست يافتن به آنها  بخشيدن به چشم
  ]8[آسان نيست.

شـود كـه رسـالتي برعهـدة اوسـت، كـه        گر همچون كسي مجسم مي در اينجا تطبيق
 كند. بر همـين  المللي در حوزة ادبيات تطبيقي ملل متحد كار مي همچون نوعي سفير بين

ادبيات ادبيات است، به همان گونـه كـه هنـر و    «كنند كه  اساس، ولك و وارن اظهار مي
بـا اطمينـان (و كـامالً بـه      1827اين كه گوته در سـال  ». انسانيت هنر و انسانيت هستند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 .François Jost )1949 -  شناس فرانسوي. ) نشانه  

2. national literature 
3. arbitrarily limited perspective 
4. Weltanschauung 

5 .Austin Warren )1871-1958د زبان انگليسي.)، نويسندة امريكايي، پژوهشگر ادبي واستا 
6. Theory of Literature 
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و ولـك و وارن مشـابه   » اكنون ادبيات ملي اهميت چنداني نـدارد «كند  اشتباه) تأكيد مي
كننـد، اجتمـاعي كـه     به سوي اجتماع ملل متحد پيشنهاد مياي را براي حركت  فرهنگي

اي اسـت   گرايانـه  شد، تصور آرمان لزوم آن به دنبال جنگ جهاني دوم كامالً احساس مي
  افتد. المللي دوباره اتفاق مي هاي بزرگ بين كه به دنبال بحران

اي در خصوص ادبيات تطبيقـي جامـة عمـل بـه خـود       گرايانه چنين تصورات آرمان
، ولك از بحران ادبيات تطبيقي نظرية ادبياتپوشيده است. يك دهه بعد از انتشار كتاب ن

يابـد و هـم در تصـور     موضـوعيت مـي   1970و اوايـل دهـة    1960گويد كه در دهة  مي
هاي جهاني و هم در اين تصور كه ادبيات از پيش قابليـت ديـده شـدن را داشـته      ارزش

تفكـر انتقـادي كـه يكـي پـس از ديگـري از        كند. امواج سـهمگين  است خلل ايجاد مي
و از  4تا ساختارشـكني  3، از نهضت طرفداري از زنان2تا پساساختارگرايي 1ساختارگرايي

شود تا به جاي توجه بـه تطبيـق    نوردد، موجب مي را درمي 6كاوي تا روان 5شناسي نشانه
ده توجـه شـود.   متون و دنبال كردن ردّ تأثير نويسندگان بر نويسندگان بـه نقـش خواننـ   

هاي يكدست و  شكند، مفاهيم خوانش اي موج قبلي را درهم مي مادامي كه هر موج تازه
  شود. يگانه براي هميشه زيرورو مي

آموختگان بلنـدپرواز در غـرب بـه ادبيـات      ، دانش1960و اوايل دهة  1950در دهة 
تطبيقي فرارونده تطبيقي در مقام موضوعي بنيادي روي آوردند، زيرا در آن زمان ادبيات 

كـرد از مرزهـاي مطالعـه صـرف ادبيـات فراتـر        داد و همان طور كه ادعـا مـي   نشان مي
شناسي منسجمي وجود نداشـت   رفت. اين موضوع كه هنوز در ادبيات تطبيقي روش مي

ها در خصوص موضوعيت داشتن يا نداشتن ادبيات تطبيقي از قـرن   كه هنوز بحث يا اين
، با تأكيد كردن بـر كـار   1969در سال  7مهم نبود و هري لوين پيش ادامه داشت، چندان

قـدر كـه انـرژي     ما آن«كرد كه:  تر نگران كار نظري بودن، شكايت مي عملي بيشتر و كم
كنــيم صــرف تطبيــق ادبيــات  خــود را صــرف صــحبت كــردن از ادبيــات تطبيقــي مــي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. structuralism  
2. post-structuralism 
3. feminism 
4. deconstruction 
5. semiology 
6. psychoanalysis 

7 .Harry Levin )1950 -   هاي تلويزيوني و گزارشگر معروف امريكايي. كنندة برنامه گر، تهيه )، وكيل، تحليل  
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نسـل   1970اواخـر دهـة   اما پيشنهاد لوين از قبل منسوخ بـود، چراكـه در    ]9[».كنيم نمي
آموختگان بلنـدپرواز در غـرب، كـه بـه نظريـة ادبـي، مطالعـات زنـان،          اي از دانش تازه
شناسي، مطالعات رسانه و فيلم و مطالعات فرهنگي به عنـوان موضـوعات بنيـادي     نشانه

گـراي   اي ادبيات تطبيقي را همانند فسـيل يـك انسـان    روي آورده بودند، به نحو فزاينده
  ديدند و در حال دست كشيدن از آن بودند. پيش از تاريخ مي آزادانديش

با اين حال، درست همان موقعي كه اين فراينـد در غـرب در جريـان بـود، ادبيـات      
گرفـت. در چـين، تـايوان و ديگـر كشـورهاي       رفته پا مي تطبيقي در ساير نقاط دنيا رفته

گرفتن بود، اما نه بر پايـة   شكلهايي تازه در حوزة ادبيات تطبيقي در حال  آسيايي، برنامه
گران غربـي   گرايي بلكه برپاية جنبة درست مطالعة ادبي كه بسياري از تطبيق آرمان جهان

گونـه   مسئله را ايـن  1به دنبال انكار آن بودند، يعني اهميت ادبيات ملي. سواپان مجومدار
  كند: بيان مي

يات تطبيقي در ملل جهان سوم و بـه  شيفتگي به ادبيات ملي است كه منجر به ريشه دواندن ادب
ر آن را به عنوان نـوعي  تبا انگليسيـ   ويژه در هند شده است، همان چيزي كه منتقدان امريكايي

  ]10[كنند. شديداً تقبيح مي شناسي روش

گويـد ادبيـات تطبيقـي در هنـد      گـذارد و مـي   پا را از اين هم فراتر مي 2گانش دوي
كنـد كـه    گراييِ هنـدي دارد. او خاطرنشـان مـي    ومليمستقيماً دست در دست پيدايشِ ن

 ]11[ادبيات تطبيقي همواره در جهت مطالعة هويت ملي فرهنگي به كار گرفته شده است.
  در اينجا دليلي وجود ندارد كه ادبيات ملي و ادبيات تطبيقي آبشان به يك جو نرود.

هـا،   شـود. بـراي دهـه    انداز مشخص مـي  گران هندي با تغييري در چشم نتيجة كار تطبيق
شد؛ حاال آنچه اتفاق  ادبيات تطبيقي با ادبيات غربي آغاز و از منظر آن به بيرون نگاه مي

گيـرد. مجومـدار اشـاره     افتد اين است كه غرب از بيرون هدف بررسي دقيق قرار مي مي
پژوهـان هنـدي از ادبيـات غربـي، بـدون در نظـر گـرفتن منطقـة          كند كه تلقي دانش مي

ـ رومي سرچشـمه   يي دقيق، ادبياتي است كه از طريق مسيحيت در قالب يوناني جغرافيا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 .Swapan Majumdar )1946-   .استاد هندي ادبيات تطبيقي در دانشگاه ميشيگان ،( 

2 .Ganesh Devy )1950-    متفكر و فعال فرهنگي هندي. بيشتر به دليل مطالعاتش دربارة زبان مردم هند ،(
 شناخته شده است.
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نامـد. كـامالً    مـي  1»ملـي  ادبيات شـبه «گيرد. او ادبيات انگليسي، فرانسوي و آلماني را  مي
كند، با اصطالحاتي كـه او   روشن است كه آنچه مجومدار وارد عرصة ادبيات تطبيقي مي

» ملـي «الً متفاوت و ارزيابي مجددي از گفتمـان ادبيـات   اندازي كام برد، چشم به كار مي
و ادبيـات  » برجسـته «ايم به ادبيات  كه برخي از ما در غرب عادت كرده است. نظر به اين

گونـه كـه مجومـدار تبيـين      انداز هندي ـ آن  فكر كنيم، چشم» اقليت«در مقابل » اكثريت«
گزارشـي تحقيقـي، كـه در آن بـه     در  2توجه است. هومي بابا اندازي قابل كند ـ چشم  مي

  دارد: پردازد، باتأكيدي تازه اظهار مي تزلزل فرهنگ پسااستعماري مي
ـ  هـاي ميـان   به جاي ارجاع دادن به مسائلي كـه داراي اهميـت اجتمـاعي اسـت، راه     ر مـؤثر و  ب

منـد ارجـاع و ارتبـاط فرهنگـي را از بـين       ثمربخشي وجود دارد كـه معنـاي منطقـي و قاعـده    
  ]12[برد. مي

تحوالت در حوزة ادبيات تطبيقي، خارج از اروپا و امريكاي شمالي، در واقع با انواع 
هـا را   اي منشـأ آن  گيرند كه به نحـو فزاينـده   هايي دربارة ادبيات در تضاد قرار مي فرضيه

و طيف كاملي از منتقدان افريقايي به طور مؤثري از  3گيرند. وله سوينكا اروپا در نظر مي
تـر و   يافتـه  هـايي توسـعه   كـرد فرهنـگ   اند، همان هگلي كه ادعا مـي  ر پذيرفتهتأثي 4هگل
اسـت،  » ضـعيف «تر از فرهنگ افريقا وجود دارند و فرهنگ افريقا در مقابـل آنهـا    اصيل

اي بـه هگـل    در مقالـه  5شد. جيمـز اسـنيد   همان هگلي كه منكر تاريخي براي افريقا مي
  كند كه: حمله و اشاره مي

واقعيت مشخص فرهنگ اروپا در اواخر قـرن   جريان با فرهنگ مردم سياه همان در حالتوافقِ 
بيستم است. عجيب اين است كه هم پي بردن به عناصر فرهنگ مردم سياه زمان زيـادي طـول   

و هم درك اين كه احتمـاالً   )اند عناصري كه از قبل به صورت بالقوه وجود داشته(كشيده است 
  ]13[نه به طبيعت كه به جبر بوده است. ،غازاز آ ،ها جدايي ميان فرهنگ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. sub-national literature 

2 .Homi Bhabha )1949-   هندي. - گر انگليسيپرداز انتقادي و پژوهش )، نظريه  
3 .Akinwande Oluwole Babatunde Soyinka )1934 -   بهاي كه  نويس نيجريه )، شاعر و نويسنده و مقالهWole 

Soyinka .معروف است 

4 .George Wilhelm Friedrich Hegel )1770-1831.فيلسوف آلماني ،(  
5 .James Arthur Sneed )1953-   ريكايي.)، نويسنده و منتقد فيلم ام 
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بنابراين آنچه ما امروز از مطالعات ادبي تطبيقي در دست داريم تصويري بسيار متغير 
است كه برحسبِ محل آن در حال تغيير است. منتقدان افريقـايي و هنـدي و كـارائيبي    

بي در جهت پذيرش اند كه در تعداد زيادي از نقدهاي ادبي غر افكاري را زير سؤال برده
كنـد   استدالل مي 1شان وجود دارد. تري ايگلتون مشيِ فرهنگي و ادبي معناي ضمنيِ خط

. او ]14[ايم ـ يك ايـدئولوژي اسـت    كه ادبيات ـ در معنايي كه ما از اين واژه به ارث برده 
گيري ادبيات انگليسي به عنوان موضوعي درسـي در اواخـر قـرن بيسـتم      از نحوة شكل

كنـد كـه    كه اين روند معناي ضمنيِ سياسيِ كامالً روشني داشت. او تأكيـد مـي  گويد  مي
ها به دنبال تغييرات اجتماعي وسيعي است كه از عواقب  برپايي چنين درسي در دانشگاه
  آيند: جنگ جهاني اول به شمار مي

تـر   هـاي سرسـختانه   جنگ جهاني اول، با از دم تيغ گذراندن بالغت طبقة حاكم، برخي از شكل
در قالب آنها توسعه يافته اي را نقش بر آب كرد كه ادبيات انگليسي قبالً  پرستي كوركورانه ميهن
امـا ايـن وضـعيت     گرايي زمـان جنـگ بـه قـدرت رسـيد      مليادبيات انگليسي در پشت  بود...
اي  هاي روحي طبقة حاكم انگليس نيز بـود، طبقـه   حل ي براي يافتن راهيجوو دهندة جست نشان
اي هويت آن از بنيان متزلزل شده بود... ادبيات همزمان تسكين و تأييـدي دوبـاره بـود،    كه معن
هـا   جو و يافتن برخي جايگزينو توانستند در جست ها در بستر آن مي اي آشنا كه انگليسي زمينه

  .]15[يابند  براي كابوس تاريخ دوباره سازمان
شـدن آن، يعنـي    وع درسـي توضيح ايگلتون دربارة پيشرفت ادبيات انگليسي و موض

موضوعي كه از مرزهاي فرهنگي فراتر رود و از طريق نيروي فرهنگيِ ادبيـات، ادبيـات   
گران مطـابق اسـت.    برجسته، نژاد بشر را متحد كند، با آرزوي بسياري از نخستين تطبيق

اي (امـروز،   اما درست در زماني كه ادبيات انگليسي خود وارد بحران و با مسائل پيچيده
ه رغم همه چيز، ادبيـات انگليسـي چيسـت؟ ادبيـاتي كـه درون مرزهـاي جغرافيـايي        ب

شود؟ يا درون مرزهاي بريتانيا؟ يا ادبياتي كـه بـه زبـان انگليسـي در      انگلستان توليد مي
و  2هـايي از بيوولـف   شود؟ از زماني كه ادبيـات انگليسـي مـتن    جاي دنيا توليد مي جاي

گذشته است و اين مسئله كـه چـه مـوادي در برنامـة     بود زمان زيادي  3ويرجينيا وولف
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 .Terry Eagleton )1943-   .منتقد ادبي انگليسي ،(  
2 .Beowulf، .شعر حماسي و كهن انگليسي 

3 .Virginia Woolf )1882-1941نويسندة انگليسي ،( 
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ادبيات «رو شده،  درسي ادبيات انگليسي گنجانده شود يا نشود بسيار پيچيده است) روبه
هاي فكري تازه مورد ترديد قرار گرفتـه اسـت. اثـر ادوارد     نيز با پيدايش مكتب» تطبيقي
ر بسياري از منتقدان گذاشته اي در اختيا واژگان تازه 2»شناسي شرق«، مبدع مفهوم 1سعيد

  است. نظر سعيد اين است كه:
منـتج   ها و معـاني ضـمني   تداعياي از معاني،  اي است كه بعدها به حوزة گسترده واژه »قمشر«
  ]16[شوند. به مشرق واقعي بلكه به حوزة پيرامون واژه مربوط مينه د كه لزوماً ش

اسطورة ديگري بودن: «با عنوان  3گژيهايي نظير مقالة ژانگ الن همين اثر مبناي مقاله
براي غرب، چـين بـه عنـوان    «شود  شد كه در آن نشان داده مي» چين در چشمان غرب

. اعتـراض  ]17[»سرزميني در خاور دور به طور سـنتي نمونـة بـارز ديگـري بـودن اسـت      
هـاي ديگـر،    فرهنـگ » اختراع«مند ملل استعمارگر در  منتقدان غيراروپايي به فرايند نظام

  ايدئولوژي را به طور قاطعانه در برنامة مطالعات ادبي قرار داده است.
در برنامة درسي ادبيات در اروپا و امريكاي شمالي، تقريباً تا همين اواخر بـه فهرسـت   

شد. اين در حالي بود كـه در برنامـة    شدة نويسندگان بزرگ پرداخته مي آثار اصيل و تثبيت
يژه فرهنگي كه بـراي مـدتي مسـتعمرة يـك قـدرت      درسي يك فرهنگ غيراروپايي، به و

شد. از اين رو، براي مثال، در هند مسئلة غامض  غربي بود، كامالً مسائل ديگري مطرح مي
اي متعارف، كه مظهر شكوه ادبيات انگليس در قـرن   اين بود كه شكسپير همچون نويسنده

ي پرداختن به شكسپير، نه شد. بنابراين، دانشجويان هندي برا نوزدهم بود، بزرگ داشته مي
اي بـراي اصـول    تنها به عنوان شخصيتي بزرگ در ادبيات اروپا، بلكـه بـه عنـوان نماينـده    

رو بودند: در واقع دو شكسپير با يكديگر در تعارض بودند. يـك   استعماري با مشكل روبه
رو شدن با اين مشكل پـرداختن بـه شكسـپير بـه روش تطبيقـي، مطالعـة ظهـور         راه روبه

  سپير در زندگي فرهنگي هنديان و تطبيق آثار او با آثار نويسندگان هندي بود.شك
رده    ريـگ اسـتعمار بـه نحـو      رشد هشياري و آگاهي ملي به لزوم فراتـر رفـتن از مـ

اي به گسترش ادبيات تطبيقي در بسياري از نقاط جهـان منجـر و حتـي در     مالحظه قابل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 .Edward  Said )1935-2003 ـ امريكايي، استاد ادبيات در دانشگاه كولومبيا. )، انديشمند فلسطيني 

2. Orientalism 
3 .Zhang Longxi )1946 -   فرهنگي غرب و شرق. )، پژوهشگر چيني، پيشتاز در مطالعات بين  
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كـارگيري ادبيـات    شـود. روش بـه   ود ميغرب به عنوان موضوع وارد دورة بحران و رك
گشـا   هـاي افريقـا راه   تطبيقي در كشورهايي مانند چين، برزيل، هند يا بسـياري از ملـت  

هـاي وارداتـي    هاي بومي و سنت است. در اين روش، ادبيات تطبيقي براي بررسي سنت
مـة  شود تا به پيچيدگي مسـئلة اصـالت آثـار در ه    (يا تحصيلي) هر دو به كار گرفته مي

ابعاد آن پايان دهد. در اين شكل از ادبيات تطبيقي، نه معنايي از بحران وجود دارد و نـه  
ها شكل گرفته است، زيرا اين اصطالحات  انتقادي به اصطالحاتي كه مفهوم تطبيق با آن

شـود روشـي اسـت كـه در آن، فرهنـگ ملـي از        اند. آنچه مطالعه مي از پيش وضع شده
كز آن بر فرهنگ ملي است. بحث گانش دوي در خصوص ايـن  واردات متأثر شده، تمر

كند مهم اسـت،   گراييِ مدرن هندي تالقي مي كه ادبيات تطبيقي در هند با شكوفاييِ ملي
انـدازد، اصـطالحي    در اروپا مي» ادبيات تطبيقي«هاي اصطالح  زيرا ما را به ياد خاستگاه

هر شد، زماني كه مرزهـاي جديـد   گرايانه ظا هاي ملي كه نخستين بار در زمان كشمكش
شد و كل مسئلة فرهنگ و هويت ملـي در اروپـا و سرتاسـر ايالـت متحـدة       گذاشته مي

  امريكا موضوع بحث و مذاكره بود. 
امكان طرح اين مسئله وجود دارد كه با رسيدن به اواخر قرن بيستم، ما وارد مرحلـة  

م. در اين كه ايـن موضـوع در   جديدي در تاريخ پرفرازونشيب ادبيات تطبيقي شده باشي
غرب در مرحلة بحراني است شكي وجود ندارد، اگرچـه آنچـه در كشـورهاي اروپـاي     

افتد قابل تعمق اسـت،   شان اتفاق مي هاي درسي شرقي در خصوص تجديدنظر در برنامه
داري  هاست در كشورهاي سـرمايه  برند كه مدت گرايي به سر مي اي از ملي زيرا در برهه
راموشي سپرده شده است. كم شدن تعداد دانشجويان، مردد بودن بسـياري از  غربي به ف

هـا در تعريـف    رغبتـي آن  كند، يا بـي  ها بروز مي هاي تدافعي آن گران، كه در مقاله تطبيق
ها است، استمرار آشكار اين تصور كهنه كه ادبيات تطبيقـي   آنچه دقيقاً موضوع كاري آن

عة دو اثرآفرين يا دو متن از دو نظـام متفـاوت (تـازه    اي دوشقي است، يعني مطال مطالعه
حل است) از عواملي هستند كـه ايـن    مشخص كردن دو نظام متفاوت پيچيده و غيرقابل

كنند كه اين موضوع راه خود را گم كرده است، حتي اگر در قالـب   تصور را تقويت مي
فزايش باشد و ناشران هايي در نظرية ادبي و نظرية پسااستعماري به سرعت رو به ا دوره
ها تحت عناوين مجزا فهرست كننـد. امـا همزمـان ايـن نيـز       هايي را در اين حوزه كتاب
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آشكار است كه اين موضوع در بسياري از نقاط دنيا در حال بسط و گسترش اسـت، در  
شـوند. ادبيـات تطبيقـي،     نقاطي كه به وضوح با مسائل فرهنگ و هويت ملي مرتبط مـي 

يابد، منجـر بـه كشـف زمينـة      ارج از اروپا و اياالت متحده گسترش ميگونه كه در خ آن
شود و به دنبال اين گسترش، مطالب بسياري براي يـادگيري وجـود خواهـد     اي مي تازه

  داشت. 
مادام كه ادبيات تطبيقي در جهان سوم و خاور دور در حـال تغييـر برنامـة موضـوع     

تطبيقـي جديـد در مسـئلة اصـالت      يابـد. ادبيـات   خود است بحران در غرب ادامـه مـي  
هـا   كند و ايـن فراينـد بـا ديگـر چـالش      هاي اصيل و بزرگ اروپايي خلل وارد مي نسخه
هايي مانند نقد فمينيستي كه خاستگاه مردانـة تـاريخ فرهنگـي را     شود، چالش سو مي هم

دهد و  كند، نظرية پسامدرن كه ارزيابي مجددي از نقش خواننده به دست مي متزلزل مي
از نقـش سـاختارهاي    2يـر بورديـو   و پي 1از طريق آثار نويسندگاني همچون ژاك دريدا

هايي كه خـود را مركـز ليبراليسـم     دارد، قدرت قدرت نهادينة نيروهاي نهاني پرده بر مي
  دهند. جهاني نشان مي

ادبيـات  «اي، بـدون توسـل بـه آنچـه      مالحظـه  اگرچه خوانندگان غربي، به نحو قابل
هـا در زمينـة    شود، در حال برخورد با اين چالش هستند، شمار كتاب يده مينام» تطبيقي

اي به اين حوزه از مطالعه  حاكي از عالقة تازه 1990ادبيات پسااستعماري در شروع دهة 
(بـا عنـوان    3دهد امپراطوري جواب مياست كه تاكنون مغفول مانده بود. در آغاز كتاب 

شـويم:   رو مـي  سـتعماري) بـا ايـن عبـارات روبـه     فرعي: نظريه و عمـل در ادبيـات پساا  
هايي كـه در   فرهنگيِ فرهنگ به عنوان اصطالح براي نقد ميان "پسااستعماري"اصطالح «

انـد و بـراي گفتمـاني كـه حاصـل ايـن ادغـام اسـت          هاي اخير در هم ادغام شـده  سال
  آيا اين جز عنوان ديگري براي ادبيات تطبيقي است؟ ]18[»ترين است. مناسب
صطالح ديگري كه در مطالعات ادبي با شتاب در حال گسترش است و براي آينـدة  ا

اسـت. از نخسـتين    4»پژوهـي  ترجمـه «ادبيات تطبيقي معاني عميقي در بردارد اصـطالح  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 .Jacques Derrida )1930-2004تبار. )، فيلسوف فرانسوي الجزايري  
2 .Piere Bourdieu )1930-2002شناس و فيلسوف روشنفكر فرانسوي. شناس، انسان )، جامعه  

3. The Empire Writes Back 
4. translation studies 
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هـا،   ، اين موضوع (از طريق انتشارات، همايش1970كاربرد اين اصطالح در اواسط دهة 
ژوهشي و جز اينهـا) چنـدان گسـترش يافتـه     هاي پ هاي دانشگاهي، برنامه برپايي كرسي

پژوهـي را از   آورند. آنچه ترجمـه  اي مستقل به شمار مي است كه حاال برخي آن را رشته
اي چنـدنظامي   كند منشأ آن است كه از نظريـه  ترجمه ـ در تصور سنتي از آن ـ جدا مي  

ـ  2و بعدها گيدئون توري 1زهر_اي كه ايتامار اوِن است، نظريه و آن را گسـترش  در تالوي
پژوهي پرداخته خواهد شد، اما  در اين كتاب بعداً با جزئيات بيشتر به ترجمه ]19[اند. داده

در اصل، كليد گسترش سريع و توفيق آن در ورود به عرصة مطالعات ادبي تأكيد آن بـر  
ي متفاوت و پرتكاپو كه از طريق 3»ها درهم آميزندة نظام«ادبيات است، ادبيات به عنوان 

شود. ادبيات در مفهوم چنـدنظامي بـودن،    تضادهاي دروني و تغييرات پويا مشخص مي
گيـرد، در نتيجـه    هاي ادبي منفرد را بخشـي از يـك كـل چنـدوجهي در نظـر مـي       نظام

هـاي   و ادبيـات » اقليـت «و » اكثريت«هاي   برانگيز در خصوص فرهنگ اصطالحات بحث
هـاي   پژوهـي، از ميـان حـوزه    ايـن، ترجمـه   دهد. افزون بـر  را تغيير مي» نازل«و » فاخر«

شناسـي،   شناسي، مطالعات ادبي، تـاريخ، انسـان   هاي زبان گوناگون، حاصل كار در حوزه
دانـد   شناسي است و اين گزارة بنيادستيزانه را مسلم مي شناسي و قوم شناسي، جامعه روان

ار بـراي تغييـر در   كه ترجمه نه تنها فعاليتي جنبي نيست، بلكه نيرويي اساسي و تأثيرگذ
تاريخ فرهنگ بوده است و همواره خواهد بود. در ادبيات تطبيقي، به طور سنتي، ترجمه 

شده، اما اين فرض اكنون محل ترديد است. كار پژوهشگراني همچـون   زيرمقوله فرض 
و بسياري ديگر نشان داده است كه ترجمه، به ويژه در  6، لومبر5، هرمانس4توري، لوفور
دهـد فعاليـت پردامنـة ترجمـه،      ير فرهنگي بزرگ، مؤثر است. زهر نشان ميلحظات تغي

گيـرد: زمـاني كـه يـك      حتي زماني كه يك فرهنگ در دورة گذار است، نيز صورت مي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 .Itamar Even-Zohar )1939-   پژوه اسرائيلي و استاد دانشگاه تالويو. )، فرهنگ  
2 .Gideon Toury )1942-2016پژوه اسرائيلي و استاد ادبيات تطبيقي در دانشگاه تالويو. )، ترجمه 

3 conglomerate of systemes 
4 Andre Alphons Lefevere )1996 -1945ـ امريكايي (متولد بلژيك)، استاد مطالعات  جمه بلژيكيپرداز تر ) نظريه

 آلماني در دانشگاه تگزاس

5 Willem Frederik Hermans )1995-1921نويس آلماني ) شاعر، رمان و داستان كوتاه 

6 Jose Lambert )-1941پژوهي مشهور است ) استاد ادبيات تطبيقي بلژيكي، براي ترجمه 
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فرهنگ در حال گسترش است، زماني كه نياز به نوسـازي دارد، زمـاني كـه در مرحلـة     
كند. در مقابل، زماني  ررنگ ايفا ميها ترجمه نقشي پ پيشاانقالبي است؛ در همة اين زمان

شود، زماني كه در مرحلة امپرياليستي است  كه يك فرهنگ به طور يكپارچه بنا نهاده مي
ها ترجمـه نقشـي كمرنـگ     و زماني كه به غالب بودن خود باور دارد، در همة اين زمان

وپـايي در  دارد. اين ديدگاه، به طور ساده بيانگر اين است كه چرا كشـورهاي نوپـاي ار  
ـ   هـايي بـر ضـد امپراطـوريِ اتريشـي      اوايل قرن بيستم، كشورهايي كه درگير كشـمكش 

پرداختند و چرا زمـاني كـه    شدند، با شور و شوق به ترجمه مي مجارستاني و عثماني مي
داد، ترجمه به زبان انگليسي رو  امپراتوري بريتانيا هرچه بيشتر نفوذ خود را گسترش مي

المللي ديپلماسي شد  عدها زماني كه انگليس در قرن بيستم زبان بينبه كاهش گذاشت. ب
(و نيز زبان غالب تجارت جهاني)، نياز چنداني به ترجمه وجود نداشت، بنـابراين فقـر   

هـاي   هـا بـه زبـان    نسبي ترجمه به زبان انگليسي در قرن بيستم با افزايش شديد ترجمـه 
يازي بـود و نـه بـا آن كـاري، ايـن حرفـه       شد. زماني كه نه به ترجمه ن ديگر مقايسه مي

الترجمه ناچيز بـود و بـه    مستعد تبديل شدن به فعاليتي با منزلت اجتماعي نازل بود، حق
پژوهان بيش از پيش به مطالعـة معـاني ضـمني ايـن      شد، ترجمه ترجمه اهميتي داده نمي

ودند، هـم بـه   فرايند پرداختند و راهي تازه و مؤثر براي نگريستن به تاريخ فرهنگي گش
هـاي گونـاگون    ـ اجتماعي مؤثر بر توليد ادبي در فرهنـگ  معاني ضمنيِ تغييرات تاريخي

توجه شد و هم به ساختار زبانيِ يك متن، زماني كه از اين سو تا آن سو مرزهاي زباني 
پژوهـي در مقايسـه بـا ادبيـات      نورديد. ممكن است نياز باشد در نقـش ترجمـه   را درمي

رسـد ادبيـات تطبيقـي در غـرب در      ر كرد، زيرا در حالي كه به نظر ميتطبيقي تجديدنظ
حال از دست دادن زمينه است، درست در همان زمـاني كـه بيشـتر در آن آشـفتگي بـه      

پژوهـي در معـرض فراينـد     دهد، ترجمه تر به تعريفي پايدار تن مي خورد و كم چشم مي
ـ      گيرد. همان متضادي قرار مي شناسـي بـا    ارة ارتبـاط زبـان  گونـه كـه الزم اسـت تـا درب

رسـد تـا دربـارة ارتبـاط ادبيـات تطبيقـي بـا         شناسي تجديدنظر شود، زمان آن مي نشانه
شناسـي قلمـداد    شناسي در آغاز زيرمقولة زبـان  پژوهي هم بازانديشي شود. نشانه ترجمه

شناسـي اسـت كـه     شد، اما بعدها مشخص شد عكس اين است و در واقع اين زبـان  مي
اي از ادبيات  شناسي است. ترجمه نيز همواره زيرمقوله تر نشانه رشتة گسترده اي از شاخه
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هـاي خـود را در مطالعـة     پژوهـي پايـه   گونه كه ترجمه تطبيقي قلمداد شده است، اما آن
شناسـي نسـبتاً    فرهنگي بنا نهاده، هم در بعـد نظـري و هـم در كـار توصـيفي، روش      بينا

رسد اين ادبيات تطبيقي است كـه كمتـر شـبيه     منسجمي عرضه كرده است و به نظر مي
يك رشته است و بيشتر شبيه يك شاخه از چيز ديگري است. با چنين نگاهي به قضـيه  

توان مسئلة بحران را در جاي خود قرار داد و سرانجام و قطعاً اين بحـث طـوالني و    مي
يـا نـه، بـه بعـد      تواند يك رشته باشد نشده را كه آيا ادبيات تطبيقي قائم به خود مي حل
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 گذار به اسطوره و بازتعريف مفهوم قهرمان

  1دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فرانسه، دانشگاه تهران ،زادهسيده حانيه رئيس
  
  
  
  چكيده

هاست كه خود را در دل آثار بزرگ ادبي جـاي  وندي ناگسستني با ادبيات دارد و قرناسطوره پي
شناسـي و  هاي مختلف نظير ادبيات، فلسـفه، زبـان  هاست كه پژوهشگران حوزهداده است. سال

انـد.  دهند و آثار مهمي در ايـن حيطـه گـردآورده   شناسي به مطالعة اساطير عالقه نشان ميمردم
ادبيات تطبيقي نيز بررسي و تحليل نحوة حضور اساطير كهن در آثار مختلف هاي  يكي از سويه

اند جـاي   ها به صورت شفاهي در قلب فرهنگ عامه حضور داشتهادبي است. اساطيري كه قرن
خود را در ادبيات نيز باز كردند و نويسندگان و شاعران، در طول تاريخ، بنا به درك و مقاصـد  

ن ميراث روي آوردند. در اين مقاله، تالش بر آن است كه با بررسـي  گيري از ايخويش، به بهره
از بهرام بيضايي، نگاه جديد اين دو  شب هزار و يكماز ژان پل سارتر و  هامگسدو نمايشنامة 

نويسنده به اساطير كهن را مطالعه كنيم. از سوي ديگـر، قصـد داريـم نشـان دهـيم كـه مفهـوم        
نويسان از اساطير باستاني چه شكلي بـه خـود گرفتـه    مايشنامهقهرمان در خالل بازخواني اين ن

  خواهيم شمرد. است و وجوه اشتراك و افتراق تصوير جديد قهرمان در اين دو اثر را بر

  ادبيات تطبيقي، اسطوره، قهرمان، بازخواني، بيضايي، سارترها: كليدواژه
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 مقدمه

ت و اسطوره صـورت گرفتـه كـه    هاي بسياري در زمينة ادبياهاي اخير، پژوهشدر سال
اي جاي جهان اسـت. اسـطوره شـاخه     حاكي از اهميت و جذابيت اين موضوع در جاي

هـايي نظيـر تصويرشناسـي يـا     متأخر در حوزة ادبيات تطبيقي است و نسبت بـه شـاخه  
، استاد و پژوهشگر 1تري دارد. البته به باور دانيل هانري پاژومطالعة مضموني عمر كوتاه

بـه  » مـتن «ها از هم جدا نيستند و همگـي فرزنـدان   ادبيات تطبيقي، اين شاخه فرانسوي
توان به مطالعـة مضـمون در   به همين دليل است كه امروزه مي ).95آيند (پاژو شمار مي

كه بخواهيم اين دو شاخه را نامربوط يـا متنـاقض بـدانيم.    اسطورة ادبي پرداخت، بي آن
را بـه مبحـث اسـطوره اختصـاص      2و تطبيقـي ادبيـات عمـومي   پاژو فصل ششم كتاب 

گويد كه چگونه افـراد مختلـف در طـول تـاريخ خـوانش و تأويـل        دهد و از آن ميمي
هـاي  اند. او در بخش پاياني اين فصل، با ذكر مثـال  شخصي خود را از اساطير ارائه داده

، 3ير برونلكند و در ادامه نيز، به نقل از پي را مطرح مي» اسطورة شخصي«متعدد، مفهوم 
). در واقع، به باور 111(همان » هر نويسنده اسطورة شخصي خودش را دارد«نويسد: مي

ها و انتظارات متفاوت و شخصي به شكل عميقـي بـه تجربـة زيسـتة     آنان، اين برداشت
شود كه نويسنده، متناسب بـا درك و انتظـار   است. اين امر موجب مي خالق اثر گره خورده
تغيير «بينيم، اساطير در طي قرون كه مي ستاني را از آن خود سازد. چنانخويش، اسطورة با

  گيرند.فرد به خود مي اي منحصربهدهند و نزد هر نويسنده/خواننده چهرهمي» شكل
شناسي وابسته به بستري تاريخي است، چراكه اسطوره كالمـي اسـت كـه از     اسطوره

اي ثابـت  ر بـارت، مفـاهيم اسـطوره   بـه بـاو  ). 182 4شود (بارتسوي تاريخ انتخاب مي
توانـد بـه   نيستند بلكه، مانند هر پيام ديگري، پيوندي عميق با تاريخ دارند و تـاريخ مـي  

در حقيقـت، اسـطوره نيـز    ). 193راحتي برخي از ايـن مفـاهيم را حـذف كنـد (همـان      
يد هاي فكري، شكلي جد ، همچون هر سخن ديگر، متناسب با نياز زمانه يا نظام تواند مي

توانند هاي پيشين يا عقايد و اهداف خود، مينويسندگان، بر اساس آموزهبه خود بگيرد. 
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هاي اساطيري صـورت دهنـد. گـاه نكـاتي در دل     ها و داستانخوانشي دوباره از افسانه
كند كه از چشم ديگر خوانندگان دور مانده است. داستان توجه آنان را به خود جلب مي

طب و خواننـدة آثـار گذشـته اسـت، حـال نكـاتي جديـد در آن        نويسنده، كه خود مخا
كند. در واقـع، او ايـن بـار از    يابد و به شيوة خود دوباره آنها را روايت ميها ميداستان
  نگرد. ها، سير تحول و... مياي نو به وقايع يك داستان، شخصيتدريچه

شناسـي سـخن بـه    نيز از دو مفهوم كليدي در حوزة اسـطوره  1هانس گئورگ گادامر
اي مربوط به برهان، اسـتنتاج و انديشـه   لوگوس واژه .3و لوگوس 2آورد: ميتوسميان مي

تـوان از اسـطوره جـدا    گيـرد. ميتـوس را نمـي   است و اغلب در مقابل ميتوس قرار مـي  
دانست. اين واژة كهن يوناني در طول تاريخ تعـابير مختلفـي داشـته اسـت و متفكـران      

تقريبـاً  «اند. گادامر ميتوس را مر، ارسطو و افالطون از آن بهره بردهبزرگ تاريخ نظير هو
داند. بنا بر تعريف وي، ميتوس مي» مفهومي خطابي براي نحوة بيان حكايي به طور كلي

). بـه بـاور   101: 1387(گـادامر،  » شده و خبـري شـايع اسـت    امري شناخته«(اسطوره) 
رود ولي اين امـر  ن رو به لوگوس پيش ميو گادامر، جها 4انديشمنداني نظير ماكس وبر

به معناي زدودن معناي حكايي اساطير نيست. اگر در عصر رمانتيك توجـه بـه اسـاطير،    
هاي پريان افزايش يافت، امروزه جهان رو به سوي خـرد و تعقـل دارد.   ها و قصهافسانه

انـد،  گرفتـه  هاي امروزي از اساطير نيز جهتي انديشمندانه به خـود بدين ترتيب، خوانش
اند برآمده» زدايي از عالم افسون«كه وبر معتقد است، نويسندگان اين عصر در صدد  چنان

كننـد و از نيروهـاي   وجـو مـي   ). آنان نيرو را در دستان انسان جست90: 1389(گادامر، 
جويند. بازخواني اساطير متناسـب بـا اقتضـاي    ماوراءالطبيعه و امدادهاي غيبي دوري مي

تواند قهرماني را كـه انتظـار   نياز ادبيات و هنر امروز است. نويسندة امروزي ميزمانه و 
  دارد از دل اساطير كهن به جهان معاصر دعوت كند و لباسي امروزي بر تن او بپوشاند.

تئاتر و ادبيات نمايشي از ديرباز وجـود داشـته اسـت.     اين پيوند با اساطير در حوزة 
كنـد و جـاني   دوبارة اساطير بر روي صحنه فراهم مـي  بستري مناسب براي حياتتئاتر 
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، 1نويسـان بزرگـي چـون اوريپيـد    نمايشـنامه  بخشـد. ها مـي جديد به وقايع و شخصيت
اند كه در عصر باستان چنان هنرمندانه از اساطير سخن به ميان آورده 3و اشيل 2سوفوكل

اي سنتي ـ آييني ايران  هآثارشان در عصر حاضر نيز خوانندگان بسياري دارد. در نمايش
انـد و در  شـده ها اساطير مذهبي و ملي در پيوند بـا يكـديگر اجـرا مـي    نيز در طول قرن

  ايم.هاي نمايشي مختلف ايران همواره شاهد نبرد خير و شر بر روي صحنه بودهگونه
از ژان پل  هامگسبا بررسي دو نمايشنامة در مقالة پيش رو، نگارنده بر آن است كه 

از لزوم بازخواني اسـطوره در عصـر حاضـر     از بهرام بيضايي شب هزار و يكمر و سارت
سخن بگويد و به عواملي بپردازد كه دو نويسنده از دو مليت مختلف را در يـك مسـير   

نشان دهد مفهوم قهرمان در آثار اين دو چه تغييراتي پيدا كرده اسـت. مـتن    قرار داده و
خوانـد و خـوانش   مخاطب را بـه مشـاركت فـرا مـي    اي، همانند هر متن ديگر، اسطوره

جاست كـه افكـار و عقايـد ژان پـل سـارتر و      طلبد. حال پرسش اينشخصي وي را مي
اند، چه تأثيري بر شيوة بازخواني بهرام بيضايي، كه خود خوانندگان اساطير باستاني بوده

  اين اساطير كهن در قرن بيستم دارد.  
  

  شب هزار و يكمو  ها مگس ة مروري كوتاه بر دو نمايشنام
به نگـارش در آورده اسـت.    1943اي در سه پرده است كه سارتر در نمايشنامه هامگس

، 6، سـرزمين مـادري اوسـت. الكتـرا    5بـه آرگـوس   4گر بازگشت اورستسداستان روايت
 8به دست مادرشان كلوتايمنسترا 7خواهر اورستس، پس از كشته شدن پدرشان آگاممنون

سـازد.  دهد و روانة سرزميني ديگر مـي ، معشوق او، برادرش را نجات مي9و آيگيستوس
اورستس، پس از بازگشت، با مشـاهدة وضـعيت سـخت خـواهرش الكتـرا و ناآگـاهي       
عميقي كه بر سر ملتش سايه افكنده است، مادرش و آيگيستوس را، كه اكنون بر تخـت  
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ر تكيه بر انديشة اگزيستانسياليستي رساند. اين اثپادشاهي آرگوس تكيه زده است، به قتل مي
  كند.عمل معاصر را به انديشه و عصيان دعوت مي سارتر دارد و انسان بي
بـه چـاپ رسـيد.     1382اي از بهرام بيضايي است كه در نمايشنامهشب هزار و يكم 

درپي نگاشته شده است كه هر كدام داسـتاني را روايـت    اين نمايشنامه در سه بخش پي
هـزار و  هـاي ايرانـي   هاي بيضايي در مورد ريشهخش نخست حاصل پژوهشكنند. بمي

به طور مفصل بـه آن پرداختـه    هزار افسان كجاست؟است كه بعدها در كتاب  يك شب
بينيم روايتگر داستان ضحاك و همسرانش شهرناز و ارنـواز  چه در اين بخش ميشد. آن

ر خـواب كردنـد. بـه عقيـدة     است كه هزار و يك شب برايش داسـتان گفتنـد و او را د  
است كه بعدها  هزار افسانگيري كتاب نويسنده، اين داستان در حقيقت سرچشمة شكل

شـب  ماندة آن از پهلوي به عربي ترجمـه شـد. بخـش دوم     هاي باقياز بين رفت و پاره
بـه زبـان    هزار افسـان پردازد و از داستان ترجمة به روايت همين مسئله مي هزار و يكم
نام گرفته بود، بعدها دوباره بـا نـام    الف ليله و ليلهگويد. اين ترجمه كه ن ميعربي سخ

هـا بعـد   به فارسي برگردانده شد. بخش سوم نمايش مربـوط بـه قـرن    هزار و يك شب
زده، كه زنـان را از  اي سنتي و خرافاتاست. اين بخش حكايت زني است كه در جامعه

  خواند. مي هزار و يك شبش دارد، با خواهرسواد و دانش بر حذر مي
اي هاي انساني در آثار بيضـايي و سـارتر از اهميـت ويـژه    مسائل اجتماعي و دغدغه

كه هر كدام از اين دو نويسنده در اثرشان مسـير مـورد نظـر خـود را      برخوردارند. با اين
كنـد تعهـد اجتمـاعي اسـت.     اي كه در نهايت آنان را به هم نزديك مـي پيمايد، نقطهمي
هاي اجتماعي دارد و خـود، در  دانيم، ژان پل سارتر در اكثر آثار خود دغدغهكه مي انچن

عالم واقع، غير از كسوت نويسندگي، در نقش مبارز اجتمـاعي نيـز ظـاهر شـده اسـت.      
ناپذير است. با وجـود ايـن كـه     ماية اجتماعي و انتقادي اثر او كتمانبدين ترتيب، درون

خورد نقـش پررنـگ   به چشم مي هامگسخواندن نمايشنامة  اي كه بامايهنخستين درون
توان بر مضامين اجتماعي اثر، كـه در  اگزيستانسياليسم و عقايد فلسفي سارتر است، نمي

بحبوحة جنگ جهاني دوم نگاشته شده است، چشم پوشـيد. سـارتر از طريـق ايـن اثـر      
هاي خويش گام ارزش پرورد كه در راه اهداف ورؤياي قهرماني روشنفكر را در سر مي

  بردارد و اوضاع نابسامان جهان را بهبود بخشد.
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بعدي دانست. او در خالل توان تكهاي بهرام بيضايي را نيز به هيچ روي نمينوشته
زنـد، مسـائلي   به مسائل اجتماعي نقب مي هزار و يك شبهاي ايراني صحبت از ريشه

نسان امروزي نيز اين ظلم و جـور  كه، به رغم بافت كهن متن، مختص ديروز نيست و ا
شود. با وجود اين كه بيضايي در تمام آثار خويش دغدغة پيوند اي متحمل ميرا به گونه

كنـد كـه همچـون    با تاريخ و فرهنگ ايران را دارد، مباحثي را در اين كتاب مطـرح مـي  
و در هـر   اند و انسان خردمند بايد در هر مكـان مضامين اثر سارتر فرازماني و فرامكاني

  ها بهره جويد. اي از اين ارزشزمانه
بر همين اساس، ما در اين مقاله، با تكيه بـر مفهـوم قهرمـان، سـير دگرگـوني نگـاه       

كنيم و سـعي داريـم ايـن تحـول      نويسندگان به مسائل اجتماعي و انساني را بررسي مي
  دهيم. ها را از خالل تغيير نقش قهرمان در آثار امروزي نشانتاريخي ديدگاه

  
  جدال با سرنوشت و وضعيت موجود

خـورد سـكوت و انفعـال مـردم     چه بيش از همه در اين دو اثر نمايشي به چشم مـي آن
بيننـد. در نتيجـه، بـه جـاي از ميـان      است. اهالي هر دو جامعه راه را بر خود بسـته مـي  

دهنـد.  پذيرنـد و بـه تقـدير تـن در مـي     برداشتن ديوار پيش رو، وجود اين ديوار را مي
پويايي را بـه جامعـه    نويسندگان اين دو نمايشنامه سعي دارند با ياري جستن از قهرمان

عصران خود تقويت كننـد. در همـان زمـان كـه     گري را در همبازگردانند و روحية كنش
هـاي خـود را سـركوب    اند و مطالبات و خواسته مردمان شجاعت خود را از دست داده

آيد كه قصد دارد بذر مبارزه و عصيان را در دل جامعـه  نشان ميكنند، قهرماني به ميامي
اسـت  عملي كـه در دل مـردم رخنـه كـرده    بكارد. شايد بتوان گفت دليل اين ترس و بي

وحشت از ايجاد تغيير است. در واقع، در هر دو مورد، تمـام اعضـاي جامعـه در برابـر     
زنند. اين هراس و ند و دم نميكنافتد سكوت پيشه ميچه مقابل چشمانشان اتفاق ميآن
عملي از آغاز با آنان بوده و تا زمان ظهور قهرمان نيز همچنان باقي مانده است. چنين بي

كشند به قهرمـاني نيـاز اسـت كـه     اي كه اين دو اثر به تصوير مياست كه در جهان تيره
اسـت كـه   به بيان ديگـر، قهرمـان تنهـا كسـي     ». چرخ بر هم زند«خود را قرباني كند و 

تواند سكوت را در هم شكند و تمام تالش خود را بكند تا ديگران نيز بـا او همـراه   مي
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شوند، خواه در پايان او را ياري كنند، خـواه نكننـد. در حقيقـت، مـردم بـه ايـن بـاور        
اند كه وضعيت موجود سرنوشت محتوم سرزمينشان است و خواست آنان تأثيري رسيده

آنان در طي اين ساليان شرايط اجتماعي را چنان كه هسـت،   در دگرگوني شرايط ندارد.
شـود. قهرمانـان   اند. در چنين وضعيتي است كه نياز به ورود قهرمان احساس ميپذيرفته

دل با ديگرانند اما خالف جهـت آنـان گـام    سو و همهاي سارتر و بيضايي همنمايشنامه
كنند، قهرمانـان ايـن   ت اختيار ميدارند. اگر مردم در شرايط نامساعد روزگار سكوبرمي

زنند و به كنش روي آثار، كه هر يك خيال تغيير در سر دارند، به اين سكوت دامن نمي
برتري پيـدا  » خود«بر » ديگري«يابد و تجلي مي» ايثار«آورند. در اينجاست كه مفهوم مي
خود دست براي رهايي خواهر و ملت  هامگسكند: چنان كه اورستس در نمايشنامة مي

انـدازد.  زند و زندگي و آيندة خود را به خطر مـي به قتل آيگيستوس و كلوتايمنسترا مي
زنان نمايش بيضايي نيز در هر جايگاهي، بي ترس و پـروا، و بـا تكيـه بـر هوشـمندي      

گشايند: در بخش يكـم، شـهرناز و   خويش، مسير جديدي را مقابل مردم سرزمينشان مي
كننـد؛ در بخـش دوم،   گناه خود را به ضحاك نزديـك مـي  ن بيارنواز براي رهايي جوانا

اي پرجهل از دست خورزاد و ماهك جان خود را در راه ترويج خرد و دانايي در جامعه
را  دهند؛ و در بخش سوم، روشنك و رخسان با به خطر انداختن سرنوشتشان زمينـه مي

  كنند. آموزي زنان فراهم ميبراي علم
اب از بر هم زدن وضع موجود بر جوامعي كـه سـارتر و بيضـايي بـه     اين انفعال و اجتن

فرماسـت  كشند غبار مرگ نشانده است. سكون و ركودي كه بر اين جوامع حكمتصوير مي
هاي اين دو اثـر سـرزمين اجسـاد متحـرك اسـت.      زندگي را از اهالي گرفته است. سرزمين

آنان باقي نگذاشته است. اين سـكون  ها ديگر رد حيات بر چهرة انفعال ساكنان اين سرزمين
زندگي آنان را پوچي رسانده و از معنا تهي كرده است. مردمان اين آثار خموش و خمودند 

عملـي تنهـا نتيجـة    و به عقيدة آنان تغييري در وضعيت فعلي به وجود نخواهد آمد. اين بي
ونـه تغييـر و   بندي است كه خود اين افراد بر دست و پاي خـويش زده و راه را بـر هـر گ   

نظم حاكم بر شـهر  «دهد: به اورستس هشدار مي هامگسكه ژوپيتر در  اند. چنانپويايي بسته
  ).119: 1947، 1(سارتر» آوريدها ثبات ندارد. اگر بر همش بزنيد، فاجعه به بار ميو آدم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Sartre  
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زند سر آن قهرماني كه در چنين شرايطي، بر خالف اطرافيان خود، دست به عمل مي
كه جامعة رو به زوال خويش را نجات دهد و معنايي نو به زندگي مردمان بخشـد.  دارد 

بخشـد؛ طغيـانش زنـدگي    هـاي وي مـي  اين پويايي و حركت هدف وااليـي بـه كـنش   
تك اعمـال   سازد و پس از آن، تككند و شكوفا مي باختة وي را دستخوش تغيير ميمعنا

شود. اگـر  گيرد و از بيهودگي دور مييو رفتارهاي قهرمان در راستاي اين محور قرار م
انـد رنـجِ همسـريِ قاتـلِ     شهرناز و ارنواز در جامعة ساكني كه افرادش تن به تقدير داده

دهـد؛ اگـر   كنند كه به رنج آنان معنا مـي خرند، هدفي را دنبال ميپدرشان را به جان مي
روز و شبش را بـا  آيد، روشنك، در بخش سوم نمايشنامة بيضايي، به عقد ميرخان درمي

گذراند؛ به همين ترتيب، اورستس، كه تا پيش از نقشة آگاه ساختن همسر از حقيقت مي
اي براي كنش و انتقام نداشت، براي رهايي الكترا دسـت بـه هـر    ورودش به شهر انگيزه

  ماند.زند و تا پايان نمايش نيز مصمم باقي ميكاري مي
شكني، دعوت به رهـايي از بنـد    زند، سنتنخستين كاري كه قهرمان به آن دست مي

توانـد مسـير   خرافات و درهم كوبيدن باورهاي اشتباه است. پـس از آن اسـت كـه مـي    
آيـد تـا بـه باورهـاي مـردم      قهرمان به ميـدان مـي  عصران خود بسازد. جديدي براي هم

م بـر  ها و قوانين حاكها، ارزشساماني نو ببخشد و آنان را از پيروي كوركورانه از سنت
فرساسـت. او در شـرايطي بـه كمـك جامعـة      كار او بس دشوار و طاقتدارد. جامعه باز
پـرورد. ايـن در   كس حتي فكر طغيـان يـا تغييـر را در سـر نمـي     آيد كه هيچخويش مي

، مردم به سكوت و احترام بـه مردگـان   هامگسهاي پژوهش ما نيز هويداست. در  نمونه
به تقدير و خواست خدايان تن داد و انسان انتخابي جـز   اند. به باور آنان بايدخو گرفته

اين ندارد. حتي سخنان الكترا نيز در آنان كارساز نيست. درست در اين نقطه اسـت كـه   
داشت مردگان، كه بـراي اهـالي   كند و در روز گرامياورستس در مقام قهرمان ظهور مي

كه خود سارتر نيـز در   نانكند. چمورد قيام ميآرگوس مقدس است، عليه اين هراس بي
نويسد، اين قهرمان روشنفكر و آگاه شخصي  ها و مقاالت اجتماعي خويش ميسخنراني

  كند:است تنها كه بدون اتكا بر همراهي ديگران در برابر وضع بشر احساس وظيفه مي
مشخصة روشنفكر اين است كه از جانب هيچ كسي رسالتي ندارد و وضع اجتماعي خـود را از  

خواهـد و هـيچ كسـي او را بـه رسـميت      هـيچ كـس او را نمـي    ]...[مقامي نگرفته است. هيچ 
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گويد توجه شود اما به وجود خـود او هـيچ كسـي    ممكن است به آنچه او مي ]...[شناسد. نمي
  )70 :1391توجه ندارد (سارتر، 

بينيم قهرمـانِ تصويرشـده هميشـه تنهاسـت و يـار و      چه گفته شد، ميبا توجه به آن
كـه   اوري ندارد كه او را همراهي كند. اين امر از دو منظر قابل تأمل اسـت. نخسـت آن  ي

مند در جامعه به قدري اندك اسـت كـه در ايـن ميـان فقـط      شمار افراد شجاع و دغدغه
همراهي ساير اعضاي جامعه، با هوشمندي و ذكاوت،  زند و بيقهرمان دل را به دريا مي

كه همين تنهايي اسـت كـه چهـرة فـرد      كند. ديگر آنمي عليه موقعيت خود و مردم قيام
سازد. عمل و بزدل برجسته و متمايز ميباك را در ميان خيل عظيم افراد بيگر و بيكنش

كند و بـه عمـل وي   قدم بودن، قهرمان را از ديگران جدا ميدر واقع، اين تنهايي و پيش
زنـد كـه ديگـران از انجـام آن     يفرد مـ  بخشد زيرا او دست به كاري منحصربهاعتبار مي

عاجزند. قهرمانان سارتر و بيضايي، حتي اگر در آغـاز همراهـي داشـته باشـند، از نيمـة      
رود و شوند. از جايي به بعد، ديگر تنها خود قهرمان اسـت كـه پـيش مـي    مسير رها مي

 زند. اين بدان معناست كه شجاعت اولية همراهان او نيز دروغين بودهدست به عمل مي
شود كه به اين اي آغاز مياست. حال بايد اشاره كرد كه موفقيت قهرمان درست از نقطه

يابد كه قرار است با تكيه بر توان خود در اين راه گام بـردارد.  ميبرد و درتنهايي پي مي
بدين ترتيب، او بايد تمام نيروي خود را در اين مسير دشوار جمع كند و خالف جهـت  

بينيم، معه پيش رود. همان طور كه در آثار اين دو نويسندة بزرگ ميجريان حاكم بر جا
شود و شـجاعانه  تر ميقهرمان با علم و توجه به اين تنهايي است كه در عزم خود راسخ

ايستد، حتي به بهـاي از دسـت دادن زنـدگي. خـورزاد     پاي تصميمي كه گرفته است مي
اگرچه عجمـي حقيقـت را بـر آنـان      دانند كهمي شب و هزار و يكمنيكرخ و ماهك در 

است، اما در نهايت خـود ايـن دو زن بايـد در چنـين     فاش كرده و به آنان ياري رسانده
جامعة فاسد و ستمگري نام و شرف خويش را نجات دهنـد. اگـر روشـنك و رخسـان     

ها و در جهل نگاه داشتن زنان را در دل دارند، هـيچ  هاي سال غم آتش زدن مكتبسال
كنند فردي چون ميرخـان را  يابند و به تنهايي سعي ميدر اطراف خويش نمي صداييهم

از حقيقت و راستي آگاه كنند. يا در بخش آغازين اين نمايشـنامه، مـردم و درباريـان از    
روي جمشـيد بـا اتكـا بـه     شدت ترس با شهرناز و ارنواز همراه نيستند و دو دختر مـاه 
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دهند. به همين ترتيب، در اثـر سـارتر نيـز    خردمندي خود است كه ضحاك را فريب مي
اش  يك از مردم به ياريتواند صداي درد ملت باشد، هيچبينيم كه گرچه اورستس ميمي
  گذارد.  آيند و حتي خواهرش الكترا نيز در ميانة راه او را تنها مينمي

  
  قهرماني با سالح خرد

كه با چراغي در دست مسيري نـو  كه گفته شد، انسان امروز نيازمند قهرماني است  چنان
به او بنماياند و راه را بر او روشن كند اما حتي اگـر داسـتان از اسـاطير باسـتاني الهـام      
گرفته شده باشد قهرمان معاصر قهرماني نيست كه لزوماً به مناسبات جهان باستان پايبند 

راهكارهـاي  كند و راهكارهايي جـز  باشد. قهرمان جديد به اقتضاي زمانة خود عمل مي
  قهرمان كهن دارد.

هاي بيضايي و سارتر داشتيم كه بـا  مندي شخصيتاي به هوشپيش از اين نيز اشاره
پردازند. قهرمان امـروز بـا   تكيه بر خرد و دانش خويش به مبارزه با وضعيت موجود مي

 جنگد.ها برآمده است با جهل و جبر ميگيري از مفاهيم ارزشمندي كه از دل كتاببهره
اي ترسـيم شـده اسـت كـه بـا      در واقع، چهرة آرماني قهرمان امروز در اين آثار به گونه

گيرد و در وضع خود و محيط پيرامـونش  آگاهي و مطالعه از گذشته و گذشتگان پند مي
كنـد و بـر ديگـران برتـري     كند و بدين گونه بند جهل را از پاي خويش باز ميتأمل مي

انـدوزي و خـردورزي تأكيـد    آثار خـود پيوسـته بـر دانـش    يابد. بيضايي و سارتر در مي
كنند. قهرمان بدون انديشيدن در تجربة گذشتگان و بدون تكيه بر مطالعه از ضرورت مي

يابـد. راز پيـروزي قهرمانـان ايـن دو      شود و بـه پيـروزي دسـت نمـي    عصيان آگاه نمي
ه و تفكر دربارة انسـان  اي است كه از پس مطالعگيري از انديشه و تجربهنمايشنامه بهره

بهـره اسـت و   اند. قهرماني كه دانش نيندوختـه باشـد، از خـرَد بـي    و هستي كسب كرده
هـا، در مـدت   شود. به بيان ديگر، قهرمانان منـزوي ايـن داسـتان   محكوم به شكست مي

جدايي از ساير اعضاي جامعه، مشغول كسب دانش هستند و به هنگام عمل تبـديل بـه   
ها، اورستس با هوشمندي و پيـروي  شوند. در نمايشنامة مگسيگران ميفرياد فرومردة د

كند. اين قهرمان هاي پيشين خود عليه آيگيستوس و نيز عليه جهل ملت قيام مياز آموزه
هـا او را پـرورش داده و از ماهيـت    مĤب است كـه سـال  شدة آموزگاري فيلسوفتربيت
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توانـد بـا   اي رسيده است كه مـي نقطه جهان و انسان با وي سخن گفته است. حال او به
  تفكر و تعمق تصميمي مستقل بگيرد و از جهل و جبر زمانه دوري جويد. 

كنيم، به ويژه در بهرام بيضايي نيز مشاهده مي شب هزار و يكمچنين وضعيتي را در 
اي كـه از زنـان تنهـا زنـانگي و عشـوه      بخش دوم و سوم. شـهرناز و ارنـواز در جامعـه   

آيند و او را با اتكا به هوش و ذكاوت و دانش خود به همسري ضحاك درميخواهد مي
دهند. خورزاد نيكرخ و ماهك، قهرمانان بخش دوم، به خاطر تـرويج كتـاب و   فريب مي

شوند. قهرمانان بخش آخر، روشـنك و رخسـان،   اي متحجر قرباني ميانديشه در جامعه
تن زنان را براندازند و جامعه را به سوي كنند تا رسم در جهل نگاه داشها تالش ميسال

يك از قهرمانان اين دو اثـر بـا سـكوت و جهـل     اندوزي سوق دهند. هيچتفكر و دانش
گيرند و هاي حاكم بر جامعه، كتاب در دست ميشوند، بلكه بر خالف سنتسو نميهم

آنـان بـه    دارند. ذكاوتي كه در اقدامات و اعمـال  با شوق آگاهي در مسيري نو گام برمي
آيد. كتاب براي آنان ها برميتك جمالت داستانخورد از دل انديشيدن در تكچشم مي

  نه سرگرمي، كه عبرت و آگاهي است.
بدين ترتيب، ارمغان قهرمان معاصر براي مردمانِ روزگـارِ خـود خـرد و آگـاهي     

هـاي اسـاطيري بـراي    است. او به اقتضاي جهان امـروز، ديگـر همچـون شخصـيت    
گيرد و رستگاري و پيروزي را در پيـروي از  به پيروزي شمشير به دست نمي رسيدن
بيند. سالح قهرمان كنوني خرد است و دشمنش جبـر و جهـل. در شـرايطي    خرد مي

كه سياهي بر جهان مستولي شده و نشان اميد و زندگي از آن رخـت بربسـته اسـت،    
ي، بـر خـالف شمشـير،    بخشـ  بخشي است. اين آگـاهي تنها راه گريز آگاهي و آگاهي

 هـا مگـس كـه در   دواند. البته، چنانتأثير موقت ندارد و تا اعماق دل جامعه ريشه مي
گـذارد انتظـار دارد   بينيم، الكترا از قهرماني كه در چنين شرايطي پاي به ميدان ميمي

همچون قهرمانان گذشته عمل كند و ظلم را بـا شمشـير از ميـان بـردارد؛ انتظـار او      
انديشه براي رهايي از رنج اسـت. اورسـتس تمـام تـالش     وقتي و البته بيتجويزي م

شـود. در  گيرد تا او را به تعقل وادارد و در نهايت نيز موفق نميخويش را به كار مي
كـس  خواند اما هيچهاي پايان نمايش نيز اورستس مردم را به آگاهي فراميگوييتك

ها بـا سـالح   نيز شخصيت هزار و يكم شبشود. به همين شكل، در سو نميبا او هم
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خيزند؛ گاه ماننـد بخـش اول و   كتاب، درايت و تفكر به مبارزه با دشمنان خود برمي
شوند و گاه جور و جهل نيرومندتر از آنان است و در نهايت ديگـران  سوم موفق مي

  كنند.  نيز آنان را ياري نمي
كنـد درسـت همـين    تمـايز مـي  گيري اين دو نمايشنامه را از هـم م اي كه جهتنكته

كشد قهرمـان چنـان تنهاسـت و خـرَد چنـان      جاست. در جهاني كه سارتر به تصوير مي
كنـد  اي روشن داشـت. اورسـتس سـعي مـي    توان انتظار آيندهمهجور، كه در نهايت نمي

طلبـد امـا جهـل و هـراس چنـان      ديگران را از وضع بشر آگاه كند و از آنان يـاري مـي  
كنـد. در حقيقـت، پايـان ايـن نمـايش را      خرَد در دل آنان رسوخ نميدار است كه ريشه
بخشي و هدايت دانست. در مقابل، در كتـاب   توان شكست اورستس در مسير آگاهيمي

شود كه در نهايت پاياني زيبا داريم. شخصيتي اي ترسيم ميبهرام بيضايي، جهان به گونه
انـدوزي  اه نيست و راه بر دانشهمچون ميرخان در بخش سوم، كه از ضرورت تفكر آگ

  گويد:بندد، در آغاز چنين مي مي
  خواستم از جنس خودمميرخان: من كودكاني مي

  روشنك: كودكان بي انديشه؟
  ).99ميرخان: زنده؛ چنان كه منم (بيضايي 

اي كشـد بـه گونـه   ها را به آتش ميها و كتابسير تحول چنين شخصيتي كه مكتب
نامه، او كه حاال با حق و حقيقت آشناسـت بـه همسـر خـويش     است كه در پايان نمايش

شمشير وا كنم چون پيروزي تـو بـي شمشـير اسـت! فـردا غبـارروبي       «كند: اعتراف مي
» آمـوزي! سـرزنش مـي  كنيم؛ و تو آموزگار خوبي هستي شهرزاد كـه بـي  خانه ميمكتب

  )107(همان 
ترين دشمنانِ خرَد نيز در دهد كه حتي سرسختبيضايي به ما نويد جهاني زيبا را مي

توان بـه تعـالي و رسـتگاري اميـد     برند. در اين جهان مينهايت پي به اشتباه خويش مي
توان از ساير اعضـاي جامعـه   داشت اما جهان سارتر چنان زير ساية جهل است كه نمي

كند جامعة آرگوس بـيش از پـيش   انتظار تغيير داشت. در پايان اثر، خواننده احساس مي
مند امـروز  سوي تباهي پيش خواهد رفت در حالي كه بيضايي در دل خوانندة دغدغه به

 كند. كارد و او را نيز دعوت به كنش و خردورزي ميبذر اميد مي
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 تنيدگي مفهوم آگاهي و آزاديهمرد

اگر قهرمانان اساطيري گذشته براي منافع شخصي و نام و شـرف خـانواده شمشـير بـه     
پردازند، قهرمان امروز چنـان بـه اطـراف خـويش توجـه      بارزه ميگيرند و به مدست مي

تك لحظات زندگي خود  بيند و تككند كه خود را تنها جزئي از كلّ جهان هستي ميمي
زنـد. اگـر او امـروز از آگـاهي و      را به آگاه ساختن و به كمال رساندن بشريت گره مـي 

اور رسيده است و در اين راستا آورد، خود پيش از آن به اين بحقيقت سخن به ميان مي
، كه تنها جزئي كوچك از كل »خود«دارد. براي حركت در اين مسير، او از مينيز گام بر

گذرد؛ يعنـي هـدف واالي قهرمـان آگـاه امـروز او را از هـر تقيـد و        بشريت است، مي
د. دهـ كند و اين رهايي نيز او را بيشتر به سوي هدف وااليش سوق مـي پايبندي رها مي

انديش عصر مـا بـه   طلبد، قهرمان ژرفهاي بزرگي نيز مياز آن جا كه هدف بزرگ قدم
رسد و تمام تمركـز خـود را صـرف آگـاهي و رسـتگاري بشـر       مقام رهايي از خود مي

هاي خود آزادنـد  كند. در هر دو نمايشنامة موردمطالعه، قهرمانان از قيد و بند خواستهمي
جاست كه آگـاهي هـم پلـة    تأمل اين . نكتة جالب و قابلو آگاهي يگانه هدف آنان است

اول رسيدن به اين رهايي است، و هم هـدف نهـايي آن. قهرمانـان ايـن دو اثـر همگـي       
شوند، سپس براي دستيابي به جهـاني  نخست از موقعيت حقيقي انسان و هستي آگاه مي

نهند. در واقـع،  رج ميرا ا» انسان«شوند و رها مي» خود«آرماني و سرشار از خرد از قيد 
آگاهي در اين مسير هم هدف آنان است و هم وسيله، آرماني به شكل عمارتي بزرگ و 

رود. بدين ترتيب، اورسـتس و  باشكوه كه خود، خشت اول اين عمارت نيز به شمار مي
هـايي آزاد و   نيز به واسطة آگاهي است كه تبديل به انسانشب هزار و يكم زنان نمايش 

  پرورند.  شوند كه رؤياي آگاهي انسان را در سر مي آزاده مي
داند كه انسـان موجـودي آزاد اسـت و چـون بـدان      قهرمان خردمند امروز ديگر مي

هـا و  زنـد. در حقيقـت، آزادي اسـاس كـنش    آگاهي ندارد دست به كنش و طغيان نمـي 
از هـدفش،   چه او راداند آزادي يعني رهايي از هر آن اهداف انسان است. انسان آگاه مي

داند كـه خـرد چـه    كند. قهرمان امروز مييعني ساختن جهاني سرشار از شعور، دور مي
جايگاه رفيعي دارد و آرمان او زندگي در جهاني اسـت كـه مردمـانش آگـاه باشـند كـه       

بينـيم كـه   هـا مـي  آزادند و سرنوشت در دستان خود آنان است. اگر در اساطير و داستان
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كنند آنان را در جهل نگـه دارنـد،   مردم در هراسند و سعي ميجوامع مختلف از آگاهي 
آورد. انسـان آزاد در اقـدامات خـود    به اين علت است كه آگاهي آزادي را به دنبال مـي 

ترس و ترديد ندارد. او هم به مسير خود ايمان دارد و هم به مقصـد خـود. رسـيدن بـه     
هاي امروز دست به عمل بزنـد  كه انسان آگاه و ر سعادت همگاني ممكن نيست، مگر آن

و وضع موجود را تغيير دهد. در اثر بيضايي، زنان نمايش، كه خـود آگاهنـد و سـوداي    
بيننـد و خـود را بـراي    پرورند، سرنوشت را در دستان خويش ميآگاهي ناب در سر مي

هـاي  هايشـان در زمـان  اندازند. اگر جامعة اين زنان، كه داسـتان رهايي مردم به خطر مي
دارد، بـه ايـن دليـل اسـت كـه      گذرد، آنان را از سواد و مطالعه بر حذر مـي تلف ميمخ
داند آگاهي بدون آزادي و عمل آزادانه ممكن نيست. اگر آنان آگاه شوند و بدانند كه مي

  آزادند، يقيناً اوضاع به همين منوال نخواهد گذشت و همه چيز دگرگون خواهد شد.
گردنـد كـه   هـا بـه دور كسـاني مـي    بينيم، مگـس تر ميكه در نمايشنامة سار باز چنان

اورستس تنها كسي است كـه  روند. آگاهي و از سر تمايالت پست انساني به خطا ميبي
كند. او با آگـاهي و اراده، و نيـز   از آزادي خويش آگاه است و عليه جامعة خود قيام مي

رساند و تـا  را به قتل ميبا در سر داشتن هدفي واال، مادرش كلوتايمنسترا و آيگيستوس 
دهد چراكه از حقيقت آگـاه اسـت و خـود را    پايان راه نيز ترديد به دل خويش راه نمي

داند. اما آيگيستوس، كه ناآگاهانه و از سر شهوات انسـاني  موظف به كنش و عصيان مي
خورد و چيزي جز ننگ از او بر جا رساند، در نهايت شكست ميآگاممنون را به قتل مي

  ماند.  ينم
رود. اساس عصارة كامل عقايد اگزيستانسياليستي ژان پل سارتر به شمار مي ها مگس

اي عمـل جامعـه  اگزيستانسياليسم كنش آگاهانه و آزادانه است. به باور سارتر، جامعة بي
مرده است و تعالي تنها با عمل آگاهانه و آزادانه ممكن خواهـد شـد. چنـين اسـت كـه      

توانـد  كنـد. انسـان آگـاه نمـي    وند عميقي با ادبيات متعهد برقرار مـي اگزيستانسياليسم پي
اي كـه بـه   تفاوت باشد و دست به عمل نزند. انسان آزادهنسبت به سكون و سكوت بي

وخم، يگانـه   داند كه در در اين راه پر پيچآگاهي، آزادي و آزادگي دست يافته است، مي
ل برهاند، تنها خود اوست و بدين ترتيب، تواند مردمان را از شر جبر و جهكسي كه مي

  شود. در اين نقطة حساس، اقدام مسئوالنة وي آغاز مي



  ...گذار به اسطوره و بازتعريفمقاله 10/2ادبيات تطبيقي  103
 

 

هاي بدين ترتيب، انتظاري كه سارتر و بيضايي از قهرمان زمانة خود دارند با خوانش
پيشين از اساطير كامالً متفاوت است. قهرمانان اين دو نويسنده با توجـه بـه نيـاز زمانـه     

كننـد. قهرمـاني كـه در    اند و بر اساس مناسبات جهان امروزي عمل مـي دادهتغيير شكل 
تك اقداماتش در تقدير نوشته شده بود، حال شد و تكزاده مي» قهرمان«اساطير قديمي 

زند. اگر قهرمانان گذشته بـراي ايـن جايگـاه تربيـت     خود سرنوشت خويش را رقم مي
زدند، قهرمان امروز تنها بـا آگـاهي   كنش ميشدند و در نهايت نيز ناآگاهانه دست به مي

شود. در عصر حاضـر، بـدون   از موقعيت كنوني خويش است كه در اين نقش ظاهر مي
  تفكر و آگاهي، قهرماني وجود نخواهد داشت. 

قهرمان روزگار ما فرزند خرد است و خود نيز سر آن دارد كـه فرزنـداني از جـنس    
ان، تقدير بر اين بوده است كه اورستس انتقام خون خرد آورد. اگر در اساطير يونان باست

پدر را بگيرد و اين گونه قهرمان آرگوس شناخته شود، اورستسِ سارتر نخست در طـي  
ساليان خرَد اندوخته و پس از مشاهدة وضعيت خواهر و ملت خويش است كه تصميم 

ريدون قهرمـاني  گيرد. به همين ترتيب، اگر در اساطير ايراني، در سرنوشت فبه كنش مي
و قيام عليه ضحاك نوشته شده است، در نمايشنامة بيضايي قهرمانان در اصل شـهرناز و  

دهند. قهرمانان ارنوازند كه با آگاهي از وضعيت موجود اين حاكم ستمگر را شكست مي
هاي ديگر اين اثر نيز، همانند شهرناز و ارنواز، فرزندان خردند و پيش از پيمـودن  بخش
  شوند.هي، قهرمان ناميده نميراه آگا

مـتن و  پـرداز و منتقـد ادبـي فرانسـوي، در اثـر خـود بـه نـام         ، نظريه1فيليپ هامون
كند كه در خوانش و مواجهة افراد مختلف با يك اثر واحد، اخالق، بيان مي 2ايدئولوژي

 ها، شرايط زمانه و نظام فكري حاكم بر جامعـه تـأثير بسـزايي دارد. بـدين    قوانين، سنت
ي آيسـخولوس  3اورسـتيا ترتيب، با توجه به متون موردمطالعه در مقاله، اگر قهرمـان در  

كند، اورستسِ سارتر هدف وااليي در سر دارد كه او تنها براي انتقام قتل پدرش قيام مي
دارد. در حقيقت، نوع خـوانش ژان پـل سـارتر    هاي شخصي بازميگيري انگيزهرا از پي
قهرمان «استان و نيز در ذهن قهرمان جاي داده است كه از او هاي ديگري را در دارزش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Philippe Hamon 
2. Texte et Idéologie 
3. Oresteia 
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 هـا مگـس سازد. به بيان ديگر، نوع عملكرد اورسـتسِ سـارتر در نمايشـنامة    مي» معاصر
متناسب با فضاي قرن بيستم و فضا و انديشة حاكم بر اين عصر اسـت. در عـين حـال،    

اند و در هر عصر، در هر كانيشوند كه فرازماني و فرامهايي در اين اثر مطرح ميارزش
  آيند.گوشة اين جهان، به كمك انسان مي

از سوي ديگر، به عقيدة هامون، قهرماني كه در يك اثر و طي يك خوانش شخصيت 
تواند در خوانشي ديگر شخصيتي فرعي در نظر گرفتـه  شود ميمحوري متن شناخته مي

فردوسـي،   شـاهنامة ). اگر در 47شود و قدرت نيز در دستان ديگري جاي گيرد (هامون 
قهرمانان اصلي قيام عليه ضحاك فريدون و كاوة آهنگرنـد، در روايـت بيضـايي از ايـن     
داستان، شهرناز و ارنواز قهرمانان اين قيامند. در حقيقـت، پـس از گذشـت قـرون و بـا      
بازخواني معاصر اسطورة ضحاك ماردوش، فريدون و كاوه ، نقش قهرمان و پرچم قيـام  

هـاي  شود و مخاطب امـروزي بـه نظـارة اعمـال، تصـميم      تران جمشيد سپرده ميبه دخ
     نشيند.هاي اين دو خواهر ميخردمندانه و ازخودگذشتگي

  
 گيرينتيجه

هاي بشر در طول گاه باشكوه اميال، عواطف، احساسات گوناگون و نگرشاساطير جلوه
هنري، به راحتـي از  -ل آثار ادبياي با جاي دادن خود در دهاي اسطورهتاريخند. داستان

رسانند. بـازخواني  هاي آينده ميكنند و خود را به دستان نسلهاي زمان عبور ميدروازه
اي است كه نويسنده از آن طريق سير تحول افكار و عقايد بشر را اسطوره موقعيت ويژه

  گذارد.به نمايش مي
د. خواننده، با بررسي و تطبيق كندر اين مسير، ادبيات تطبيقي كمك بزرگي به ما مي

هـا و  ايِ معاصر در دو زمان و دو جغرافيـاي متفـاوت، بـه شـباهت     دو خوانش اسطوره
برد و با سير فكري بشر در نقاط مختلف جهان آشـنا  هاي فكر خالقان آثار پي ميتفاوت

 شود.  ما نيز در مقالة حاضر تالش كرديم اين تحول فكـري را در آثـار دو نويسـندة   مي
فرانسوي و ايراني، بهرام بيضايي و ژان پل سـارتر، بررسـي كنـيم و بـا مطالعـة مفهـوم       
قهرمان در آثارِ مبتني بر اسطورة آنان، به دگرگوني و تغييـر شـكل ايـن مفهـوم در طـي      

  قرون پي ببريم.  
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هر دو اين نويسندگان، در شرايطي كه زندگي از جوامع رخت بر بسته و غبار مـرگ  
كنند كه راه بـه سـوي تغييـر    نشسته است، نياز به قهرماني را احساس ميبر چهرة مردم 

كننـد  بگشايد و جامعه را از سكون و رخوت رهايي بخشد. قهرمانان اين آثار تالش مي
عصران خويش، به اين خمودي و خموشي كه بر خالف جريان آب شنا كنند و مانند هم
دهند و سرنوشت خود، به تقدير تن نمي اي دامن نزنند. آنان، بر خالف همتايان اسطوره

آورنـد. ايـن   گـري روي مـي  دارند و به كنشميبينند. سپس قدم بررا در دستان خود مي
دهد كه آنان را پيوسته به تك اعمال و رفتارهايشان مي مندي شور و معنايي به تكهدف

سـو نبـودن بـا    سازد. البته اين جدايي بـه معنـاي هـم   راند و از ديگران جدا ميپيش مي
ديگران نيست، بلكه انگيزة تمام كارهاي اين قهرمانان در راستاي سعادت مـردم و آگـاه   

بخشـد و آنـان نيـز، بـه      بخشي به آنان آزادي مي ساختن آنان است. اين آگاهي و آگاهي
  آيند تا آگاهي و آزادي را به ديگران ارزاني دارند. نوبة خود، در صدد برمي

يز كه در اين دگرگونيِ مفهومِ قهرمان در آثار دو نويسـنده بـه   توجهي ن تفاوت جالب
خورد آن است كه سارتر از اين دگرگوني اميدي به اصالح و بهبودي جامعه و  چشم مي

تر است و با اميد بخشيدن به خواننده   بينانه جهان ندارد، در حالي كه نگاه بيضايي خوش
 خواند.  فرامي او را نيز، به نوبة خود، به كنش و خرَدورزي
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در شعر كودك  هاي حيواني و گياهيبررسي تطبيقي نماد

  رديفارسي و كُ و نوجوان
  1استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه ايالم ،رضا شوهاني علي
  استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه ايالم ،رضا اسدي علي

  يات فارسي دانشگاه ايالمدانشجوي دكتري زبان و ادب ،خواه مهدي احمدي
  
  
  

  چكيده
گيـري از عنصـر    هاي خيال و تصويرسازي و همچنين تعميق شعر بهره ترين جلوه يكي از هنري

هاي ظاهري كلمه و عبارات، بازتـاب دهنـدة معـاني پنهـان آن و      شكافندة اليه نماد است. نماد
در شعر كودك و نوجوان نيز ست و ا  در نمايش تصاوير ذهني ها همچنين نشانگر  استعداد واژه

د اما از آنجا كه دنياي ذهن مخاطبان كـودك و  شو منجر به تأمل، انديشيدن و ادبيت كودكانه مي
نيز ساده و سطحي انتخاب شـود.   اناست نمادهاي شعرش ، شايستهاستمحدود  نتوان درك آنا
در شـعر كـودك و   آن است تا به مقايسه و تطبيق نمادهـاي گيـاهي و حيـواني     مقالة حاضر بر

) آيـا شـعر كـودك و    1: بيابـد  هـا  ايـن پرسـش  د و پاسخي براي بپردازنوجوان فارسي و كُردي 
) آيـا  2؟ نوجوان فارسي و كُردي در به كارگيري نمادهاي حيواني و گياهي وجه اشتراكي دارند

 بـه يـك   كودك و نوجوان فارسي و كرديبسامد استفاده از نمادهاي حيواني و گياهي در شعر 
دهد كه  بسامد نماد در شعر كودك و نوجـوان كـردي    هاي پژوهش نشان مي يافته اندازه است؟

دو زبـان از نمادهـاي   هر همچنين فراواني نمادهاي حيواني در شعر  ؛ست ا بيش از شعر فارسي
كه بسامد حيوانات نمـادين در شـعر كـودك و نوجـوان فارسـي       ديگر اين است وگياهي بيشتر 
  در شعر كودك كُردي پستانداران هستند.  و بيشتر پرندگان

  كردي حيوانات، گياهان، ادبياتنماد، شعر كودك و نوجوان،  ها: واژهكليد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. a.shohani@ilam.ac.ir (نويسندة مسئول) 
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  مقدمه
ها در بيان  دهندة ظرفيت واژه توجه تصويرپردازي كه نشان هاي مهم و قابل يكي از روش

هـر  «ز ااسـت  نماد عبـارت  ، نماد است. در يك تعريف كلي استمفاهيم و صور ذهني 
عالمت، اشاره،كلمه، تركيب و عبارت كـه بـر معنـي و مفهـومي وراي آنچـه ظـاهر آن       

ــة « گويــد: يونــگ مــي). 4(پورنامــداريان  »نمايــد داللــت دارد مــي ســمبول داراي جنب
 ست كه هرگز به طور دقيق تعريف يا به طور كامل توضـيح داده  تري وسيع "ناخودآگاه"
). نماد 23ران همكا(ارمغان و » و توضيح آن ندارد است و كسي هم اميد به تعريف نشده 

شناسي، هنر، اسطوره و... نيز كاربرد وسيعي  تنها مختص به ادبيات نيست، بلكه در روان
نـد  دارهستند و هويت جمعي   دارد. نمادها درحقيقت ذهني، معنازا، مبهم و چندمدلولي

دهـد. نمادهـا    ا تشـكيل مـي  وجود آنها حلقة اتصال و ارتباط ما بـا جهـان پيرامـون ر    و
  ساز توليد معنا و تفاسير چندگانه از يك متن هستند.   زمينه

 باشـد و خـود   پذيري داشـته  پردازد كه قابليت گسترش نماد به مفاهيمي مي ،بنابراين
اند. يك واژه زماني بـراي مـا    نشدني  نفسه بيان است كه في شكل عيني و آشكار مفاهيمي

قابل تفسير به بيش از يك مفهوم باشد يـا بـر چيـزي بـيش از     شود كه  نمادين تلقي مي
ها  لوسمب« گويد: مي ة اهميت نمادند. نيما يوشيج درباركمعناي واضح اولية خود داللت 

خـود را    و خواننـده  دهند ، وقار ميدهند دهند، اعتبار مي كنند، دامنه مي شعر را عميق مي
تـر و   طبيعـي  هـا هرقدر آن خوب مواظبت كنيد. ها را ] سمبول...[ يابد در برابر عظمتي مي

-133(نيمـا يوشـيج    »خواهد بـود تر  و متناسبتر  تر بوده عمق شعر شما طبيعي ناسبتم
ادبيات، دنياي پررمزراز نمادهاست و اين نمادها هستند كه مـتن را تفسـيرپذير و   ). 134

هاي پنهـان   او در اليهاي (در هر نوع ادبي) ناچار به كندوك د. پس هر پژوهندهننك زايا مي
  .استاين عنصر خيال 

د و بـه  كنـ گيرد كه واژه از سطح معناي آشكار خـود عـدول    نماد زماني شكل مي
آنچه موجب اين سير تعالي  ،مفهومي وراي معناي ظاهري تعالي يابد. در چنين حالتي

 د، زيرساخت بياني نماد است كه خود بر عناصري چون تشبيه، اسـتعاره، كنايـه  شو مي
نماد «از اين روست كه چنين تعريفي نيز براي نماد ارائه شده است:  .استاستوار  و...

اي كـه دو مشخصـة    عبارت است از مجاز يا تشبيه يا استعاره يـا تشـخيص يـا كنايـه    
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). اما نكتة مهـم آن اسـت   430 (فوالدي »فرارواني بودن و پديداري بودن را دارا باشد
 نبـود  و به داليلي چون محدوديت دنياي ذهن كودك ،كه در ادبيات كودك و نوجوان

هــا، آن نمادتــرين  درك تــوان كــافي در درك مفــاهيم ذهنــي، طبيعتــاً بهتــرين و قابــل
. به عبارت ديگر، ما در شـعر كـودك و   ست كه زيرساخت تشبيهي دارندهايي ا نمونه

 و هايي سـاده رو نيستيم و هرچه هست نماد هروب   و ابداعي  با نمادهاي پيچيدهنوجوان 
، نمايـد  باز توجه به اين شيوة خيال ضروري مي . اماست ا كشف با مفاهيم ابتدايي قابل
بـه   ،و اسـت هاي مهم ادبيات كودك و نوجوان مقولة آمـوزش   كه يكي از رسالتچرا
. دنيـاي  نماد اسـت  ترين عنصر بياني براي پرداختن به آموزش نگارندگان، مهم ةعقيد

آيـد ـ سرشـار از احساسـات،      هايش به چشـم مـي   ولين نقاشيكودك ـ چنان كه در ا 
عواطف و عالقه نسبت به حيوانات (از روي حب يا تـرس) و گياهـان اسـت و ايـن     

پنداري و همانندانگاري كـودك بـا    ست كه منجر به همذات عالقة دروني او تا جايي ا
خصـوص    بـه نمايد كه در مطالعات مربوط بـه ادبيـات كـودك (    شود. الزم مي آنها مي

توان ادبيات  شعر) به مقولة حيوانات و گياهان بيشتر توجه شود، چرا كه به سختي مي
   كودك را بدون اين دو تصور كرد. 
در حيـواني و گيـاهي   هـاي  به مطالعه و بررسـي نماد  مقالة حاضر با رويكرد تطبيقي
اسـت.    داختـه پر معاصـر  ةآشنا و برجست از شاعران نام چهل اثر فارسي و چهل اثر كُردي

ده عنـوان  ، از جامعة آماري كـل،  آنها ، بررسي، تحليل و مطابقتها استخراج دادهپس از 
گزينش شـد تـا   شعر كودك و نوجوان فارسي و ده عنوان شعر كودك و نوجوان كردي 

  استخراج شود: ارائه از اين بيست اثر شاخص شواهد قابل
ناصـر   ،ثـل يـه بلبـل كوچولـو    م .1 شعر كودك و نوجـوان فارسـي:    كتابده عنوان 

صـد دانـه    .3 ؛1395، ناصـر كشـاورز   ،كي بود؟ كي بود؟ كتاب بود .2 ؛1393، كشاورز
، مصـطفي رحماندوسـت  ، قصـة ابـر و بـاران    .4 ؛1368، مصطفي رحماندوست، ياقوت
محمـدكاظم   ،انـد  هـا خسـته   صندلي .6؛ 1397، جليل صفربيگي ،ترانة دبستان. 5؛ 1395
نسـيم  ، بلـوط  ترانـة  .8؛ 1396، محمد مهـاجراني  ،پرچم زيباي ايران .7؛ 1388، مزيناني
خرس و كـوزة   .10 ؛1364، احمد شاملو ،خروس زري، پيرهن پري .9؛ 1395، نوروزي
  .1365، ر احتراميهمنوچ ،عسل
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بـازي   ي(نـوع  ميوشـلي ميوشـان   .1كردي: و نوجوان شعر كودك كتاب عنوان   ده
، عليرضـا محمـديان   ،(مـاهي خـانم)   ماسـي خـانم   .2؛ 1396، ميثم خوراني ،كودكانه)

ريــوي  .4؛ 1383، رضــا مــوزوني ،(خالــه جــاروبرقي) ميمگــه جــاروبرقي. 3؛ 1379
 رشاخ، مريشكي ناو باخ وي سه كه .5؛ 1393، مجيد محمدي ،كار) (روباه توبه كار وبه ته

زهرا  ،ن)(خر نادا زان ري نه كه .6؛ 1393، مظهر ابراهيمي ،(كبك كوهستان و مرغ باغ)
 8 ؛1393، مرسوم گشـبين  ،(زنبور عسل و عسل) نگوين نگ و هه هه .7؛ 1394،ستاوند

شعر كودك   اي دوساالنة اشعار شاعران جشنوارة منطقه ةسه شماره از برگزيد. 10و 9و
 (كـودك  3 منـال )، 2(كودك 2 منال)، 1 (كودك1 منال :و نوجوان كُردي در ايوانغرب

3(، 1392 ،1394 ،1396.  
  
  يشينة تحقيقپ

و   متعـددي انجـام گرفتـه    مطالعـات با نماد در ادبيات كودك و نوجـوان فارسـي    بارةدر
در ايـن  كـه  اسـت   هاي اخير نگاشته شـده  هايي در طي سال نامه ها، مقاالت و پايان كتاب

  شود: مياشاره  ها به اختصار بخش به برخي از اين پژوهش
به نماد در شعر كودك و  ،روين سالجقهپ ، نوشتةاز اين باغ شرقيكتاب بخشي از  -

است كه مخاطـب ادبيـات كـودك     است. نويسندة كتاب معتقد نوجوان اختصاص يافته
نمادها در اين نوع  ،تواند به تفسير نمادها بپردازد. از اين رو ست و نمي»گرا برون«بيشتر 

   است؛ادبي غالباً محدود و شخصي 
هـاي نمـادين در    مايـه  نمـاد و نقـش  « لةمقادر محمدرضا صرفي و فاطمه هدايتي  -
منتشـر   ادبيـات پايـداري  كـه در نشـرية    ،»هاي كودك و نوجـوان دفـاع مقـدس    ن داستا
به بررسي نمادهـاي رنگـي، پرنـدگان نمـادين، نمادهـاي طبيعـي و ابـداعي         ،است شده

از جنـگ  » گفـتن   چگونـه « ست به پرسـش  اند كه نماد پاسخي اند و نتيجه گرفته پرداخته
  ؛كودكان و نوجوانان براي
ر د، همكـارانش از علي ارمغـان و   ،»هاي نمادين در شعر بيوك ملكي شبكه«مقالة  -

شـش بخـش   شـعر ملكـي را در    دركاررفتـه   نمادهـاي بـه   ،هاي ادبـي  پژوهشفصلنامة 
  نمادهاي كيهاني، انساني، رنگي، گياهي، جانوري و نوري. اند:  بندي كرده طبقه
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بررسي تنوع نماد در اشعار كودكانة جعفـر  «مقالة انش در رامين محرمي و همكار - 
دوبخش به  است، منتشر شده بالغت كاربردي و نقد بالغيدر دوفصلنامة  ، كه»ابراهيمي

  .اند شناختي در اشعار شاعر پرداخته نماد ادبي و نماد روان
  

  فارسي نماد در شعر كودك و نوجوان
ـ   ست كه نه تنها دريافت هايينماد شعر كودك و نوجوان  فارسي سرشار از را  انهـاي آن

ان از دنيـاي اطـراف، رفـع نيازهـاي     كودكـ  سازد بلكه منجر به شناخت بيشتر مختل نمي
دنياي كودك با تصويرهاي ذهنـي  « زيرا دشو آنان ميدنياي ذهني  شعاطفي و حتي آرام

قـوي   سـازي در او  گيرد. قدرت تخيل، تصويرسازي، همانندانگاري و مشابه او شكل مي
ست كه مصاديق ا است و به خاطر همين قدرت خالقه در تصويرسازي و همانندانگاري

 »تـوان بـه او فهمانـد    و مفاهيم گوناگون  معنوي و انتزاعي را از طريـق نمادسـازي مـي   
  ). 7(صرفي و هدايتي 

  الف) نمادهاي حيواني
يي كـه كودكـان   تا جـا  ،نظيري با حيوانات دارد خوردگي عاطفي و بي دنياي كودكان گره
 هـر ترس و نفرت و دشمني را از طريق م يا محبت و ترحم و دلسوزي احساساتي چون

دهنـد. حيوانـات بخـش     اي يا وحشت از حيواني در وجود خـود پـرورش مـي    به پرنده
و   آينـد و او در تخـيالت   مـي  شـمار دنياي ذهن و جهان بيـرون كـودك بـه     جدانشدني

كنـد. در ده مجموعـة    همانندانگاري ميو  پنداري ذاتهايش با حيوانات هم تصويرسازي
مورد نماد حيواني ديده شد كـه بيشـترين    44شده  تحليل شعر كودك و نوجوان  فارسيِ

كمترين بسامد مربوط به حشرات و و  مربوط به پرندگان و سپس پستانداران هابسامد آن
ري، گنجشك، راني چون جوجه، عقاب، كالغ، پرستو، شاپرك، قناو. جاناستخزندگان 

شـده در   از نمادهاي حيوانيِ مشاهدهپشت  خروس،كبوتر، اسب، سنجاب، شاپرك و الك
  پيكرة مطالعاتي ماست: 

خرسه يه كوزه عسل ديد./ كوزه عسل برداشت و دويد/ بادي وزيد، بوي عسل همه جا 
  ]...[ پيچيد.
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زنبـورا   ه قـاه/ آي آقا خرسه! ما زنبورا زرنگيم، بجنگ تا بجنگيم/ خرسه هي خنديد: قـا 
  )11گفتند: واه واه! (احترامي 

است و زنبور نمـاد   پروري و... نماد بزرگي، درندگي، نفهمي، تن در اين شعر خرس
هـاي   نمـاد انسـان  همچنـين  تالشگري، پرثمري، جنگندگي، همـاهنگي و نظـم. خـرس    

ي اتكـه موجـود   هـا، امـا زنبور  ندكه از قدرتي زياد برخوردار ي استحريص و متجاوز
بـا ايثـار و    انرنجشـ  بـراي دفـاع از حقـوق خـود و حفـظ دسـت       ند،حيف و تالشگرن

كنند. تقابل  ايستند و مقاومت مي مي نيرومندگذشتگي و اتحاد در برابر اين دشمن  ازجان
 شود كه شاعر روح دفاع، ايثار، وحدت، مقاومـت و امتنـاع از   نمادين اين دو موجب مي

  . خودحقيرپنداري را دركودك پرورش دهد
  شوند/ باز آزاد و رها ها كي مي ها/ اسب ند/ آه زير سقفا ها زنداني اسب
  ها اهل خواب/ اهل آخور نيستند ايستند/ آخر آن ها يك روز باز/ روي پا مي اسب

ها در بهت دشت/ اسب من كه رفت و رفت/ سوي آخور  شوند/ اسب يك شبي گم مي
  .)8 (مزيناني برنگشت

 ست. در اين شعرِا ي آزادي و بندناپذير ،تازندگي، رهايي اسب نماد نجابت، زيبايي،
و خـواب و اسـارت دهـد.     است كه انسان نبايد تن بـه خـور   نمادين به خوبي القا شده

اين نماد، رهايي، آزادگي و رنج بند و اسـارت را خـوب    طريقاز  ،و نوجوانان  انكودك
زماني در بند و رنج بيفتد، بـاز   د كه اگر  انساننآموز د و مينپذير د. همچنين مينفهم مي

روزي قادر خواهد بود روي پا بايستد و با ارادة قوي و استقامت در برابـر مصـائب بـه    
  سرمنزل برسد.  

  دلم داره پر ميزنه/ براي خونه/ مثل يه بلبل كوچولو/ الال ميخونه
  )6: 1393، (كشاورز

قـرار پـر    اش  بـي  خانـه  بلبلي كه براي النه و .ستا آوازي بلبل نماد زيبايي و خوش
كـودك القاكننـدة ايـن مفهـوم اسـت كـه هـيچ جـايي          بـراي  دهـد  سر مي زند و ناله  مي

تر روحية  دوستي و در معناي وسيع حس خانه و تر از خانه نيست تر و امن داشتني دوست
  كند.  تقويت ميدر نوجوانان را پرستي  وطن
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رت بود پيش از ايـن؟/ تـاج   اي خروس سحري/ چش نخود سينه زري!/ پيرهن زر به ب
ياقوت به سرت بود پيش از اين؟/ شنيدم رنگ پرت رفتـه، ببيـنم پرِتـو!/ يـاقوت تـاج      

  )11شاملو سرت ريخته، ببينم سرِتو! (
خـــروس نمـــاد ســـحرخيزي، هوشـــياري، هشـــداردهندگي، زيبـــايي، اقتـــدار و 

و غـرور و بـراي    گيخودشـيفت  خروس در ايـن شـعر بـه سـبب    ست. ا خوردگي فريب
خـورد و  گرفتـار    روباه فريب تمجيدها و انتقادهـاي دشـمن را مـي    نمايي در برابرودخ
 نمادين روباه و خروس يك سنت ادبي، طبيعي و اجتماعي د. اين تقابل و دشمنيِشو مي
شـود و بـه آنـان كمـك      ست كه آشنايي با آن موجب هوشياري و  ذكاوت كودكان ميا

  د.  دور بماننها  ها و فريب ازآسيب كند مي
پشت كوچكي بودم من/ خويش  نرمك فتح كردم قله را/ پرچم اميد را افراشتم/ الك نرم

  .)9(صفربيگي  پنداشتم را كوچك نمي
سـت. امـا   ا پشت نماد كندروي و تعلل زياد و كـوچكي و نـاتواني   شعر، الكاين در 
ـ  ناتوان خود را حقير و ضعيف نميو كوچك جانور همين  رچم پندارد بلكه با افراشتن پ

كه صـعود بـه آن نـاممكن     كند فتح مي اي رفيع  را پشتكار و تالش، قلهو با اميد در دل 
گيري از اين نماد منجر به پرورش  روحيـة تـالش و پشـتكار و همچنـين      نمود. بهره مي

  د.شو پنداري در وجود كودكان  و به خصوص نوجوانان مي خودضعيفپرهيز از 
نيـز   ،لولو، ديو، غول و...، مانند حيواني خيالي گاهي شاعران شعر كودك از نمادهاي

انـد يـا عامـل     كنند. اين نمادها چون بـراي كـودك ناشـناخته    در اشعار خود استفاده مي
هـاي دور   پـردازي  د يـا بـه تخيـل سـيال ذهنـي و خيـال      شون بازدارندگي و ترس او مي

  د.دا دنخواهميدان اش  كودكانه
زياد داشت/ مثل يه غـول گنـده رو كـولم بـود/      يه دهان گشاد داشت/ زيپ لبش دندوناي

  )17: 1395، كشاورز(ي اون كي بود؟ كيف پولم بود  بچه
خيالي و البتـه   يبه غول، كه موجود كودك را ةكنند بزرگ و حجيم و خسته كيف شاعر

سنگيني نگريسته  ديد كودك نحيف به بار ةاز زاوي شعر،در  كند. ميوحشتناك است، تشبيه 
  است.  دهشدلزدگي و عذابش  ةاما ماي شودتوانست موجب نشاط او  يشود كه م مي
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  . فراواني نمادهاي حيواني در شعر كودك و نوجوان فارسي1جدول

 خزندگان  حشرات  پستانداران پرندگان مجموع  

  3  6 12 23 44 فراواني نماد

  % 7  % 5/13 %5/27 %52 %100  درصد

 سـبب زبـان اكثـراً بـه     نوجوانان فـارس  بايد گفت كه كودكان  و 1 در تحليل جدول
پرنـدگاني كـه    ،كننـد  مـي   شيني بيشتر پرندگان را به صورت عيني  مشاهدهنزندگي شهر

نـد امـا ديگـر    كن را به خود جلب مـي  كودكانشوند و توجه  مي برفراز آسمان شهر ديده
يشـان  هـا (اگـر برا   وحـش   بـاغ ها و به ندرت در  موجودات را تنها در تلويزيون يا كتاب

، بسامد نمادين پرندگان در آثار شعري شعر شايد به همين دليلنند. ببيمقدور باشد) بايد 
  . است كودك و نوجوان فارسي بيش از ديگر موجودات زنده

  نمادهاي گياهيب) 
هاي نمادين در ادبيات فارسـي نمادهـاي گيـاهي و خـانوادة      يكي از پربسامدترين شبكه

هـايي از   ي چون سرو، بيد مجنون، بنفشه و نـرگس و واژه نمادهاي است،گستردة گياهان 
مفـاهيمي را اراده   هاي پنهـان خـود   كه به تناسب در اليه ،خانوادة گياهان يا مرتبط با آن

تـوان   ها را مي و انواع گياهان و ميوه »صحرا«، »دشت«، »باغ«هايي از جنس  د. واژهننك مي
مـورد   35اين پژوهش  . در اشعار فارسيِ)21ران همكا(ارمغان و  در اين گروه جاي داد
باغ، جنگل، دشت، صحرا، بهـار، بـاران، شـبنم،كاج، بيـد،      ، مانندنماد گياهي وجود دارد

  كاكتوس، بلوط و...
زمستان آمد و شد زرد ليمو/ تمام باغ شد گرم هياهو/ چه برف خوشگلي باريد در باغ/ 

  .)7به دست خود گرفته كاج پارو (صفربيگي 
هـاي طـوالني و    باشد كه در شب ييها خانوادهجمع تواند نماد  وق، باغ ميدر شعر ف

تـر و   نشـينند و كـانون گـرم خـانواده را گـرم      گـو مـي  و سرد زمستان، كنار هم به گفـت 
ست كـه سـنگيني مشـكالت و سـردي     ا اي همچنين نماد جامعهباغ ند. كن تر مي صميمي
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هـاي   كـه نمـاد انسـان    ،سـبز  و هميشـه است اما كاج مقاوم  غالب (برف) بر آن   ها رابطه
تـا جامعـه را از يـأس و      در اين دلسردي، جارو به دست گرفته است،سرافراز و استوار 

عاطفگي پاك كند. نوجوانان در برخورد با اين نمادهـا درك بهتـري از شـرايط سـرد      بي
بلكه  زرداز عزلت بيرون بيايند و نه چون ليمو  تاشوند  كنند و تشويق مي عاطفي پيدا مي

  بسان سرو شاداب و مقاوم باشند.
  رنگ سبز پرچم زيباي ايران رنگ ريحان/ رنگ سرو و باغ و بستان.../

  )5(مهاجراني 
دانـد و از آنجـا كـه     شاعر رنگ سبز پرچم ايران را همرنگ سبزه و باغ و بوستان مي

و كودك و نوجوان طراوت و شادابي و سرزندگي باغ و بوسـتان را بـه صـورت عينـي     
ند، سبزي رنگ پرچم ملي را نيز نمـاد آرامـش و شـادابي و رويـش     ك ملموس درك مي

باغ و بوستان، كودكان و نوجوانان  و داند. شاعر برآن است تا از مسير نمادين ريحان مي
  سازد.  آشنا ، آور صلح ونشاط است كه پيام ،را با رسالت انقالب اسالمي

 له/ جانم فدايت!هايت/ روييده ال بر كوي و كوچه/ بر دشت

  )18: 1368، (رحماندوست
هـا و   جوش و تقريبـاً در تمـام ملـت   و گل الله نماد عاشقان، روي يار، زندگي، جنب

سـت كـه در راه وطـن و آزادي     ا نماد شـهدايي نيز در اين بيت  .ست ها نماد زيبايي زبان
گـر   تـداعي  در اينجـا  و كرانـي  نماد گستردگي و بـي دشت نيز دند. كرجان خود را ايثار 
سـت. شـاعر بـا     آزادي شـهداي ش مزين به خـون  ا كه هر نقطه استكشور بزرگ ايران 

هاي عظيمي را كه بـراي   كشور و هزينه بزرگيِدشت و الله برآن است تا نماهاي آوردن 
  آور شود. به كودكان و نوجوانان ياد شده است حفظ و اقتدار آن پرداخته

  اي/ نگاه او كبود بود. بود/ زني كه چون بنفشه زني كه در جهاز او/ نسيم بود و رود
  )16(مزيناني 

و شاعر در ايـن   استزيري و عرفان  هگيري، سرب بنفشه در ادبيات فارسي نماد گوشه
كه انسـاني عـارف، بريـده از تعلقـات     آورده (س)  شعر آن را در وصف حضرت فاطمه



   116  10/2ادبيات تطبيقي مقاله
 ...بررسي تطبيقي نمادهاي حيواني و

 

كشيدگي و مظلوميت اوست  نجبيانگر ر نيزست. نگاه كبود ا  انسانيت ةدنيا، عفيف و اسو
  است. گريان و كبود بوده ،از جور و درد تحريف سنت پيامبر ،كه هميشه

  زاري نيست.   باران: من نباشم بهاري نيست/ درختي نيست/ ميوه و سبزه
  )8: 1395، (رحماندوست

سبزه و ميوه نماد آرامش، حيات و رويش است كه زنـدگي   ،در شعر فوق، بهار، درخت
ارزش براي بيـان  شود. باران  د و گاه غيرممكن ميشو ون آنها با دشواري مواجه ميانسان بد

كند و  و جايگاه خود در زندگي از  تأثير و نقش خود  در ايجاد عناصر نمادين حياتي ياد مي
  برد. مي  كودك از طريق همين عناصر به ارزش و نقش باران در زندگي پي

  
  نماد در شعر كودك و نوجوان كردي

 گرفتـه  كودكان كـرد ست كه از دنياي اطراف  عر كودك كردي نيز سرشار از نمادهاييش
دهـد و   است. اين نمادها مفاهيمي گسترده و انتزاعـي را بـه كودكـان آمـوزش مـي      شده 

  د. كن جهان بيرون بيشتر مي ازشناخت او را 
  نمادهاي حيواني الف)

ـ  د و شـاعران شـعر كـودك بـا     نمادهاي حيواني در شعر كودك كردي گسترة وسيعي دارن
سازند. در  لمس آشنا مي را با مفاهيم ذهني و انتزاعي غيرقابل كودكاناستفاده از اين نمادها 

مـامر و  ، ماننـد  مورد نماد حيواني 62، اين پژوهش ه درشد ده مجموعة شعر كردي تحليل
ورعسـل)،  (زنب نـگ  (بلبـل)، هـه   (پروانـه)، بولبـول   پوولـه  (كبك)، په و (مرغ)، كه مريشك

(خرگـوش)، مـراوي (مرغـابي)،     رويشـك  (سنجاب)، كه قرمز)، سمووره (زنبور نگز ره خه
 ر (گـرگ)، خـه   (كالغ)، گـورگ  دوزك)، قال (كفش خالوان (مورچه)، مال موريژ و مووري

(گنجشـك)  ركه چولـه  )،(بـز  (موش)، بزن و كاريلـه  (االغ)، مار، مشك و ميوشلي ميوشان
 16( مـورد) و پرنـدگان   31( يشترين بسامد مربوط به پستاندارانب ،. از اين تعداديافت شد

  .استمورد) 3( مورد) و خزندگان 12( ترين بسامد از آنِ حشرات مورد) و كم
تعدد اسامي حيوانات در شعر كـودك كـردي، بـه دليـل تكثـر       الزم به ذكر است كه

شـعار كـردي   در ا» گربـه «بيشـتر اسـت، مـثالً: بـراي       ها، نسبت به شعر فارسـي  گويش
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مـامر،  «هايي چون  واژه»  مرغ«و براي » پشي، پشيلك و كتك«هاي واژگاني چون  معادل
  .است به كار رفته» مرخ و مريشك
  د:شو داستاني روايت مي چنيناثر زهرا ستاوند،  )،االغ نادان( »زان ر نه كه« مثالً در شعر

شب و روز براي صاحبش كار روزي از روزگاران االغي احمق و بدريخت در روستايي بود كه 
شده بود و با خود گفت بايد از اينجا به سوي دشت و كـوه   كرد. االغ از كار و حمالي خسته مي

هـاي سـتمكار زنـدگي كـنم. دور از      گذراني و فـارغ از آدم  بروم تا در آزادي و راحتي و خوش
ن موشـي را  صداي كمك خواست ،. در ميان راهگذاشتچشم صاحبش فرار كرد و رو به صحرا 

خاصيت فقط نشست و نگاه كرد تـا مـار    كرد. االغ بي مي شدنبال يشنيد كه مار بزرگ وحشتناك
ال ذهني خود كه چرا به مظلومي كـه از  ؤد و خورد. االغ در جواب سكرموش ضعيف را شكار 

با خـود گفـت: سـرانجام همـه مـرگ اسـت. پـس در ادامـه بـه           كرداو ياري خواست كمك ن
اي او را  زار چريد و غلت زد و لذت برد. ناگهـان صـداي چشـمه    آن سبزه در. زاري رسيد سبزه

متوجه خود ساخت، به سوي چشمه رفت و سير از آن نوشيد. در اثنـاي نوشـيدن آب، عكـس    
خود را در چشمه ديد، شيفتة زيبايي و جمال نداشتة خود شد. پس به حديث نفس پرداخت و 

غ قصه پس از مدتي به خـواب شـيرين   ت خويش. االشروع كرد به تمجيد از كماالت و جماال
خـود   بيند. با خود را در مقابل دو گرگ خاكستري گرسنه مي ،شود مي كه بيدار  نگاميرود. ه مي
مـن  «: گويـد  مـي رود و به آنها  ها مي به سمت گرگ »نترس، برخيز و فكر چاره باش.«گويد:  مي

است هميشه با ديگر حيوانات دوست باش.  دانم چرا كه پدربزرگم گفته شما را دوست خود مي
پس بياييد با هم دوست باشيم و قايم موشك بازي كنيم. شما چشمهايتان را ببنديـد و تـا صـد    

بندنـد و   هـا را مـي   پذيرند و چشم پندارند، حرفش را مي ها چون او را نفهم مي . گرگ»بشماريد
گذارد و به طويله  ، پا به  فرار ميدديده بوكنند به شمارش. االغ كه فرصت را غنيمت  شروع مي

دوسـتان! بدانيـد كـه    «گويـد:   كنـد و مـي   ماجرايش را براي آنها تعريف مي ،گردد نزد بزها برمي
 »ست كه فكرش آزاد باشد نـه جسـمش   ا اسارت است و آزاد كسي آزادي همراه با ناداني خود

  ).9-1 (ستاوند

(نمـاد ظلـم و    مـار  :نـد دارنمـادين   كـاركرد  هـاي حيـواني   تمام شخصـيت  پيداست
(درنـدگي).   ) و گـرگ جهل( (ياران)، االغ )، بزهات(ضعف و مظلومي ستمگري)، موش

است كه االغ نادان قصه چون پاي مرگ و زندگي به ميان  در داستان اينتوجه  قابل نكتة
 هـا،  گـرگ  يابـد و  كنـد و رهـايي مـي    به عقل خود رجـوع مـي   نخستين بارآيد براي  مي

  خورند. شود و فريب مي عقلشان زايل مي ،آوردند پروري روي به تنبرعكس، چون 
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انسـاني پـر اسـت از ظـالم و      ةاين داستان نمادين بيانگر اين آموزه است كـه جامعـ  
(مار و موش، االغ و گرگ) و هر  انساني كه بدون تعقل به راهي ناشـناخته روي   مظلوم

اي قـرار گيـرد، بـاز     گاه انسان در مهلكههر ،افتد اما با اين وجود آورد از چاله به چاه مي
  ند. ك(هرچند ناچيز و ضعيف) رجوع  نبايستي تسليم شود بلكه بايد به عقل خود
  :است» كار روباه توبه«  شدهه داستان ديگري كه به شعر كردي سرود

دوش انـداخت و   اي بـر  روزي روباهي مكار كه به دليل پيري قادر به شـكار نبـود سـجاده   
مـن از هـر گونـه بـدكاري و     «بـه ديگـر جـانوران گفـت:      و و نيـايش كـرد   شروع به دعـا 

خواهم به حج بروم چرا كه عمري به اشكال مختلف زنـدگي   ام و مي آزاري توبه كرده مردم
اسـت كـه بـه سـوي خـدا برگـردم و        ام اما ديگر وقت آن رسيده ام و ديگران را آزرده كرده

ي جانوران! بياييد همه بـا هـم بـه حـج بـرويم      دست انابت به درگاه او بردارم. حال شما ا
ـ ك مي. درميان راه، از غفلت جمع سوءاستفاده »شود هايمان پذيرفته شايد توبه  تـك  تـك د و ن

بـه   خورد و غيبـت هـر كـدام را    كند و مي اي شكار مي كبك و مرغ و خرگوش را در گوشه
از پرنـدگان رفـتم كـه     به ميان گروهـي «گويد:  مورد كبك مي د. مثالً دركن توجيه مي شكلي
تـا   ».مرشد و گمراه بودند. پس كبك را به عنوان كدخدا بر سر آن گروه قـرار دادم  همه بي

چـرا سروصـدا   «گويـد:   به خـروس مـي  روباه ماند.  كه از آن جمع فقط خروس باقي مي اين
م در اين بيابان دزد و دشمن زياد است، بيا دست من پير و ناتوان را بگير و كمكـ  ؟كني مي
 پدر و پدربزرگم بـه «گويد:  و ميپرد  ميشود و سريع روي درخت  خروس متوجه مي ».كن
چـرا كـه ذاتشـان بـا مكـر       !نخـوري را اند كه هوشيار باش فريب روباهان  وصيت كرده من

  ).11- 1 (محمدي »دارند است و هرگز از مكر دست برنمي  سرشته

بـراي   هـا خصيت هركـدام از آن در داستان فوق نيز تمام حيوانات نمادين هستند و ش
نوجوانان پيام و مفهومي به همراه دارد. روباه نماد مكر و فريب، خروس نمـاد هـوش و   

پذيري، كبك نماد زيبـايي و مظلوميـت و شخصـيت ديگـر حيوانـات هركـدام        نصيحت
اين مفهوم اسـت كـه انسـان بايـد      دربرگيرندة. كل داستان استبيانگر مفهومي انتزاعي 

  داده اعتماد نكند.  پس و به افراد بدذات امتحان هوشيار باشد
 يـوچگ و بارم قـهۊم بخوه

ــه  ــار نيـ ــاتي بيكـ ــم سـ  نيشـ
  

ــا  ــه ژ مڵمـ ــا لـ  ير زهێهـ
ت كيشــم  مــن مــووري زامــه

  

  )15(خوراني 
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xwӕm bÿtʃɛgo barɛm qӕÿw           małɛm  halӕ ʒɛirɛ zӕÿw 
satɛ bɛkar nyӕniʃɛm                        mɛn muri zamɛӕt kiʃɛm 

ي ا ام زيـر زمـين اسـت./ لحظـه     : خودم كوچكم اما بار روي دوشم سنگين است و خانهترجمه
  كش هستم. زحمت ةنشينم. من مورچ بيكار نمي

ست و از آنجا كـه كـودك    ا گري مورچه نماد كوچكي، ضعف و در عين حال تالش
بـدان   ،ندك را تقويت مي پندارد، اين شعر روحيه و ارادة او خود را كوچك و ضعيف مي

تر از مورچه كه نيسـتي،   تر و ضعيف اي كودك! تو كوچك  دهد: به او نشان ميمعني كه 
كـه كوشـش كنـي و تـن بـه       آن تواني كارهاي بزرگي انجام دهـي. بـه شـرط    تو نيز مي

  طلبي ندهي. راحت
 رمي، جيكه جيك كـهچلگهۊجگ بۊج
 ره نيشـي ۊو د نـگ لـه   ده ختي وه بـي  وه

  

 رم تــي پشــي هــات بكــه خــوه    خوه 
ــه ــه  ئ ــدن ن ــه  وه ديري ــيڕخش  اد كيش

  

  )13موزوني (
 
jÿjɛg bÿtʃgɛłӕy jikӕ jik kӕrɛm       vӕxtɛ pɛʃi hat bɛkӕ  xɛvӕrɛm 
vӕxtɛ vӕ bɛ dӕŋ lӕw dÿrӕ niʃɛ      ?vӕ  dɛrɛdɛn nӕxʃӕ řad kiʃɛ 

/ وقتي كه گربـه آن  آيد خبرم كن كني/ وقتي گربه مي جيك مي كوچكي كه جيك ة: جوجترجمه
  كشد. است/ دارد براي تو نقشه مي دورها ساكت نشسته

سـت و   ا جوجه نماد زيبايي و ظرافت، كوچكي، كم تجربگي و ضعف ،در اين شعر
، شـاعر  ،تناسب و شباهتي بسيار زياد با شرايط سني و جسمي كودك دارد. در حقيقـت 

اسـت و او را   ب قـرار داده مخاطرا كودك  خود با آوردن اين نماد، همانند نمونة پيشين،
  ند.ك به  هوشياري و ذكاوت  تشويق مي
 ريـــاماســـي خـــانم نـــاو ده

 خــرت خرتــه گــهڕێفتــه  كــه
  

 ريـا سـه  دابـه  ويێچار شـي 
ــيرين، ورده ورد ــيرين شـ  شـ

  

  )1(محمديان 
 
masi xanɛm naw dӕrya        tʃar ʃɛvɛ da bӕ sӕrya  
kӕftӕ  řɛgӕ xertӕ xrt     ʃirin ʃirin vɛrtӕ vɛrt  
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  آرام به راه افتاد. ش را بر سر زد و آراما : ماهي خانم در ميان دريا روسريترجمه

، عالوه نيز در پايان شعرشاعر ست. ا  ظرافت و ماهي نماد حيات، سرزندگي، زيبايي
است تا موجب تقويـت ايـن    هاي مذكور، آن را نماد بخشندگي و اميد قرار داده برصفت

  د.شونديده در كودكان پس ةخصلت و روحي
ــن م ــمۊم ــن ميوش ــم و م  ش
ــه ــه  چ ــدن چ ــه ي ــانم ق  ي دگ

  

ــي  ــمۊت وه هۊب گێپش  ش
 زانـم.  چوه توايگ له ليم؟ نيـه 

  

  )14(كرمي 
 
mɛn mÿʃɛm-o mɛn mÿʃɛm        pɛʃiɛg bÿ vӕ  tÿʃɛm  
tʃӕydɛn tʃӕqӕy dɛganɛm      tʃwӕ twayg lӕ lim  nyazanɛm 

  دانم. خواهد؟ نمي لرزم، او چه از جانم مي ام/ از ترس مدام مي شده: من موشم، گرفتار گربه ترجمه

گري، ترسويي، ضعف و مظلوميـت اسـت كـه     موش نماد زيركي، تالشگري، موذي
شاعر در اين شعر آن را به صورت نمـادين و در معنـاي ضـعف و مظلوميـت بـه كـار       

آن سنتي ادبي در  طبيعي و نمادين بودن ياست. رابطه و دشمني موش و گربه سنت گرفته
  است.،  خصوص ادبيات كودكانه به ،ادبيات
  . فراواني نمادهاي حيواني در شعر كودك و نوجوان كردي2جدول

  خزندگان  حشرات  پرندگان پستانداران مجموع  

  3  12 16 31 62 فراواني نماد

  % 5/4  % 19/ 5 %26 %50 %100  درصد

اغلب اهل دشـت  وانان كردزبان چون آيد كه كودكان و نوج برمي 2از تحليل جدول 
حيوانـات دارنـد، نمادهـاي    طبيعـت و  ي بـا  تـر  اً نزديكنسبت و دمن هستند و ارتباط

در شـعر  نيـز  حيوانـات نمـادين   بسامد  ،كنند. از اين رو تر درك مي حيواني را راحت
  د.وش كودك بيشتر مي
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  نمادهاي گياهيب) 
وجـود گياهـان    ،. بنابراينآشناست نهارد با اكثر گياهان و نام آكُ نشين كودك طبيعت

ايفـا  يي در تفهيم مفاهيم انتزاعي به او نقش بسزاتواند  مينمادهاي آموزشي  در قالب
 بـاخ  ، ماننـد شـد   ديـده  نمادين گياهي ةمورد واژ 36 شده، آثار كردي مطالعهند. در ك

آاللـه)،  ( (چمن)، گواللـه  ن چيمه (شاخه)، ميرگه، ڵق، چ (جنگل)، له (باغ)، دارسان
در بخش گياهي نيز، همانند  (بنفشه) و... وشه (بلوط)، ونه ريو به (طبيعت)، سروشت

هـايي   معـادل » شـاخه «هاي واژگاني متعدد است، مثالً بـراي   واژگان جانوري، معادل
» ميرگـه «و » ن چيمـه «هـايي چـون    واژه» چمـن «و بـراي  » ل په«و » ڵچ«، »ق له«نظير 

    است. استعمال شده
گفتگـوي كبـك و    اي، منـاظره  يداستاندر شاعر، » بك كوهستان و مرغ باغك«در شعر

  كند: مرغ را چنين روايت مي
چرخيدنـد.   كشيده بود كه پرندگان در آن سرافراز و آزاد مـي  هاي دور، كوهي سربه فلك در گذشته

ي از آمدند . روزي كبكـ  اش وجود داشت كه كبكان گهگاه براي استراحت به آنجا مي باغي دردامنه
فراز آن كوه پرواز كرد تا به باغ رسيد. در آنجا مرغي حنايي ديد؛ به سوي او رفت تا سـالمي كنـد   

مگر يادت رفته جاي تو در كوهسـتان اسـت؟ اگـر     ؟اي اينجا آمدهبه چرا «گفت:  و اما مرغ ترسيد
ايـن زنـدان   نترس، فقط به من بگو كه تو چگونه در «كبك گفت:  »كنند. ت ميا اينجا بماني زنداني

ـ   مان خوش و غـذا و النـه   زندگي«گفت:  »حال و روزت چون است؟ ؟بري به سر مي   راه همـان روب
كبـك   »ها آرزوي زندگي ما را دارند. كه خيلي تا جايي ،اي داريم زندگي شاهانه ،ست. خدا را شكرا

خواهيـد   ي مـي تن بدهيد؟ تا ك وابسته خواهيد به اين زندگي بيچاره، تا كي مي«با عصبانيت گفت: 
تان  است. چرا حقيقت زندگي كرده  تان  را خفهيتفاوتي بزنيد؟ وابستگي صدا خود را به ناداني و بي

بس كن، نمـك بـر زخمـم    «مرغ گفت:  »كنيد؟ ايد؟ چرا مثل ما آزادانه پرواز نمي را به ناني فروخته
 ؛خانـه اسـت    صـاحب  از آنرنجم دسـت ام. تمـام   دانـم كـه چقـدر بيچـاره     مپاش! خودم خوب مي

كبـك   »شـوند.  ها مـي  جلو چشمم، ناجوانمردانه خوراك آدم ،هايم هستند كه جگرگوشه ،هايم تخم
كنيـد؟ شـما كـه بـال      اي نمي شما كه اين همه به بدبختي خود اشراف داريد چرا فكر چاره«گفت: 

بيا و مثل مـن   خواهيد به اين زندگي پست ادامه دهيد؟ كنيد؟ تا كي مي ، چرا پرواز نميدپرواز داري
لذت ببر. بيا آزادانه زندگي كن تا فرزنـدانت قربـاني و خـوراك     و پرواز كن، برف كوهستان بخور

كبك آهي كشـيد   »من است اما بايد كمي فكر كنم. ةاين آرزوي ديرين«مرغ گفت:  »ديگران نشوند.
  ).10- 1 (ابراهيمي ».شود با آرزو هيچ كاري درست نمي«و پرواز كرد و گفت: 
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و بـاغ دنيـاي پـر از وابسـتگي، ظلـم و       سـت  ي و رهـايي ه و كوهستان نماد آزادكو
بـراي   ديريـاب كه دو امر ذهنـي و   ،. اين داستان مفهوم وابستگي و آزادي را پذيري ظلم

  دهد. كند و آموزش مي بيان مي يننماد يكودكان و نوجوانان است، در قالب
 شـهۆن خۆم شـيره بر ئـههه

  

ــوو ب  ــي وهۆوه ك ــه ن ــه ن  وش
  

  )12 (گشبين
  

hӕr ?ӕm ʃɛrӕ bunɛ xoʃӕ       vӕ ku bunɛ vӕnӕwʃӕ 

  .مانند بوي خوش گل بنفشه ،عسل من خوشبوست ة: زنبور: شيرترجمه

كـودك   زيـرا  كند به بوي بنفشه تشبيه مي زنبور عسل را ةشيرشاعر در بيت مذكور، 
اين تشبيه به صـورت   با ضمناً شاعرشناسد.  گل بنفشه و عطر و بوي آن را به خوبي مي

 نماد پـاكي  اي كه بنفشه، است  همان گل بنفشه ةشير شود كه اين عسل ضمني يادآور مي
  ست.  ا خوشبويي و

 كور خـان؟ۊا كوو چيد چڕئ
  

 رمـه راو قـه  ي سـه  گـه ا باخهڕ 
 

  )1(خوراني 
 

?řa ku tʃid tʃÿ kořɛ xan řa baxӕy sɛraw qӕmӕr                

به سوي باغ سراب  -ي؟ ا هكه چون پسر خان راه افتاد روي، كوچولو! كجا مي: اي موش ترجمه
  روم. قنبر مي

(باغ سـراب قنبـر كرمانشـاه)     در اين بيت، شاعر از يك نماد طبيعي و تفريحي بومي
  ست. ا وگذار و زيبايي كند كه نماد سرسبزي، گشت ياد مي
  

ــاخي رهۊچ ــنمگولبـــ  نگيـــ
  

 فــت ســينم ماســي ســفره هــه 
  

  )10 نصاري  ديمرا(
  

tʃÿ gołbaxi řӕŋinɛm       masi sfvrӕy hӕft sinɛm 
  سين، سرزنده و پويايم. هفت ة: مانند گل سرخ، زيبا و شاداب هستم و مثل ماهي سفرترجمه
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در  وگولباخي(گل سرخ) نماد زيبايي، طـراوت، خوشـبويي و حيـات اسـت     
خـود را   . پـس بينـد  ها را در وجود خويش مي كودك تمام اين ويژگي ،اين شعر

ً خـود را    ،ند و در مصراع دوم نيز براي تقويت  تصويرك به آن تشبيه مي مجـددا
سـت،   سين كه باز بيانگر سرزندگي، حيـات و زيبـايي   هفت ةبه ماهي قرمز سفر

  كند.   مانند مي
 وێگوناي سووري وه كوو س

  

 وێپرچـــي خســـته ملـــي ك 
  

  )20،يتيمي: 3منال (
  

gunay suvrɛ vӕ ku sɛw      pɛrtʃ xɛstӕ mɛlɛ zӕyw 

ش را بـر سـر   ا و زلـف زيبـا و طاليـي    اسـت ش مانند سيب سرخ ا ه(خورشيد) رخسار :ترجمه
  است. دهكركوهسار پخش 

د كـه تشعشـع و   كنـ  به سيب سرخي تشبيه مي راخورشيد هنگام طلوع شاعر 
شـبه در   اسـت و از آنجـا كـه وجـه     دهكـر پرتو نور خود را بر سر كوهسار پخش 

به بايـد آشـكارتر و اجـل از مشـبه باشـد شـاعر سـيب را نمـاد سـرخي،           مشبه
 خورشـيد  زيبايي صـبحگاهي  ،است تا از اين طريق درخشش و زيبايي قرار داده

  د.تصوير كشرا به 
نمادهاي گياهي قرار دارند  ةتمام نمادهايي كه در شبك همان گونه كه ذكر شد،

آمـوزش و   ند  كـه شـاعران  بـر   ا عايياند، بيانگر مفاهيمي ذهني و اد و به كار رفته
  اند. دهكرآن تأكيد  يالقا
  

  گيري نتيجه
در اين پژوهش، نمادهاي جانوري و گياهي در آثار شـعر كـودك و نوجـوان فارسـي و     

  كُردي مطالعه و مقايسه شد و نتايج زير به دست آمد:
عـي و آمـوزش   از نمادهاي حيواني و گياهي در تفهـيم مفـاهيم انتزا  شده،  آثار مطالعهدر 

است. با اين تفاوت كه بسامد اين نمادهـا در شـعر كـردي     شده  استفادهوفور ها به  آموزه
  ست. بيشتر از زبان فارسي
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  و كردي . فراواني نمادها در شعر كودك و نوجوان فارسي3جدول

  نماد گياهي  نماد حيواني مجموع  

  35  44 79 شعر كودك فارسينمادها در

  %5/44  % 5/55 %100 درصد

  36  62 98 نمادها در شعر كودك كردي

  %8/36  % 2/63 %100 درصد

اندكي ، بسامد نمادهاي حيواني و گياهي در شعر كودك كردي 3طبق نتايج جدول 
حيوانات  نمايد زيرا نيز ميالبته طبيعي  كهست  ا بيش از شعر كودك و نوجوان فارسي

بارآمـده در دامـان   كُردزبان  كودكانبراي شوند  يذكر م اين نوع ادبي و گياهاني كه در
نشـين.   آپارتمـان زبـان   كودكـان و نوجوانـان فـارس   ند تـا  تر ملموس و آشناتر طبيعت

بيش از ديگر نمادهاي حيواني پستاندار در شعر كودك كردي  ةوسعت گسترهمچنين 
 ، نماد پرندگان از فراواني بيشتري برخوردارفارسيشعر  هاي نمادين است و در جلوه
از نزديك آشنا  پستانداران اكثركه كودكان كردزبان در طول زندگي خود با چرا  است
بيشتر اين حيوانات را در  زبان شهرنشين فارساما كودك  اند بازيهمشوند و با آنها  مي

ازطريق تلويزيـون و   هاشناسد و تنها شناخت او از آن يزندگي واقعي خود نديده و نم
  است.كتاب و... 

  
   منابع

  
  .1393، علمي كالج: سنندج .رشاخ، مريشكي ناو باخ وي سه كه. ابراهيمي، مظهر

  .1365، پشت هاي الك كتاب: تهران. عسل ةخرس و كوز. احترامي، منوچهر
 .هاي ادبـي  پژوهش ».هاي نمادين در شعر نوجوان بيوك ملكي شبكه. «رانهمكاارمغان، علي و 

  .30-9): 1395زمستان ( 13/54
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، فرهنگي و انتشارات علمي: تهران. هاي رمزي در ادب فارسي رمز و داستان. ن، تقيپورنامداريا
1375.  

  .1396، لفؤناشر م: ايالم .ميوشلي ميوشان. خوراني، ميثم
  .1368، محراب قلم :تهران. دانه ياقوت صد .رحماندوست، مصطفي

  .1395، مهر ةسور :تهران .ابر و باران ةقص.  ــــــ
  .1394، ناشر مولف :اروميه .زان ر نه كه. ستاوند، زهرا

، كـانون پـرورش فكـري كودكـان و نوجوانـان     : تهـران  .2چ .از اين باغ شرقي. سالجقه، پروين
1387.  

، سـازمان انتشـاراتي و فرهنگـي ابتكـار     :تهـران  .2چ  .خروس زري، پيرهن پرياملو، احمد. ش
1364.  

هـاي كـودك و    ي نمـادين در داسـتان  هـا  مايه نماد و نقش«صرفي، محمدرضا و فاطمه هدايتي. 
  .89-73): 1392(پاييز و زمستان  4/8. ادبيات پايداري». نوجوان دفاع مقدس

  . 1397، زانا :ايالم .دبستان ترانه. صفربيگي، جليل
  .1389، سخن :تهران .3چ . زبان عرفان .فوالدي، عليرضا

 :ايـالم  .عر كودك كردي منالش ةجشنوار ةاشعار شاعران برگزيد ةمجموع :2 منال. كرمي، حمزه
  .1392، باشور

  .1393، پيدايش: تهران .مثل يه بلبل كوچولو. كشاورز، ناصر
  .1395، نشر به :مشهد .3چ .كي بود؟ كي بود؟ مداد بود . ــــــ

  .1393، تافگه: سنندج .نگوين نگ و هه هه. گشبين، مرسوم
ـ بررسي تنـوع نمـاد در اشـعار ك   «رامين  و ديگران.  محرمي، بالغـت  . »جعفـر ابراهيمـي   ةودكان

  .24-11): 1395 بهار و تابستان( 2/1 .كاربردي و نقد ادبي
  .1393، ريبين: سنندج. وبه كار ريوي ته. محمدي، مجيد

  .1379، لفؤناشر م: سنندج .ماسي خانم .محمديان، عليرضا
كـردي  شـعر كـودك    ةجشـنوار  ةاشعار شاعران برگزيد ةمجموع: 1منال. مرادي نصاري، محمد

  .1392، باشور :ايالم .منال
 ةموسسـ  ،وزارت آمـوزش و پـرورش   :تهـران  .3چ.  انـد  ها خسته صندلي. محمدكاظم مزيناني،

  .1388، فرهنگ منادي تربيت
  .1383، لفؤم ناشر :كرمانشاه. ميمگه جاروبرقي. موزوني، رضا
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  .1396، ها بهار دل :قم .پرچم زيباي ايران. مهاجراني، محمد
بـرداري و   . گـردآوري، نسـخه  : از مجموعة آثار نيما يوشـيج شعر و شاعري ةدربار .نيما يوشيج
  . 1368، دفترهاي زمانه :تهران .سيروس طاهباز تدوين:
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  مريم سلطان بياد: روابط ادبي ايران و انگلستان 
  زبان  خليل پرويني: روابط ادبي ايران و كشورهاي عرب

  ايران و آلمان سعيد رضواني: روابط ادبي
  بهناز عليپور: روابط ادبي ايران و هند 

  محيطي جو: نقد زيست سعيد رحمت
  حميدرضا شعيري: نقد ادبي معاصر

  بهناز عليپور: نقد فمينيستي
  علي عباسي: نشانه شناسي

  فريده پورگيو: اسطوره در ادبيات تطبيقي  
  زاده: ترجمه و نظرية دريافت آذين حسين

  ات و موسيقيآبتين گلكار: ادبي
  بهروز محمودي بختياري: ادبيات و هنرهاي نمايشي

اي از جنــبش  نخســت مقدمــه  ايلميــرا دادور دربــارة مطالعــات پسااســتعماري   
را براي دانشـجويان شـرح داد، جنبشـي كـه بـا گردهمـايي دانشـجويان        » 1بودگي سياه«

گال، و زيان، مثل برخي كشورهاي افريقـايي همچـون سـن    كشورهاي مستعمرة فرانسوي
هـايي ادبـي را    مستعمراتي مثل جزاير مارتينيك، در پاريس شكل گرفته بود. وي نمونـه 

برشمرد كه نمايانگر ادبيات ايـن جنـبش بـود. پـس از آن، پسااسـتعمار در تـاريخ و در       
هـا بـر    سازي ايـن نظريـه   هايش و چگونگي پياده و نظريه 2ادبيات با معرفي ادوارد سعيد

هـايي از ادبيـات پسااسـتعماري     داده شد و در جلسة پاياني متنمتون مورد نظر توضيح 
  كنندگان به درك صحيحي از ادبيات پسااستعماري برسند. تجزيه و تحليل شد تا شركت

تصـوير،  تصوير شناسي را ايلميـرا دادور در چهـار جلسـه ارائـه كـرد. ابتـدا       درس 
هـايي از   ، سپس نمونهترين مفاهيم مستخرج از آن تعريف شد تصويرشناسي ادبي و مهم

توان از اين  تصاويري شاخص مطرح و در متن بررسي شد تا نشان داده شود چگونه مي
  تصاوير معاني گوناگوني استخراج كرد.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. négritude 
2. Edward Said 
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بينامتنيت در ادبيات تطبيقي را بهمن نامور مطلق در سه جلسه تدريس كرد. امـروزه  
 يبخشـ  هـا  نامتنيب نيا يبررس و ستين متن شيپ بدون يمتن چيهپذيرفته شده است كه 

 رايـ ز اسـت  يا هـوده يب كار عمالً ها متن شيپ كردن دنبال. است يقيتطب اتيادب تيفعال از
 يدانـا  نـه  و خالق نه مطلق، مالك نه مؤلف .دمتصور ش آنها توان براي نمي يآغاز چيه

 رييـ تغ كـامالً  زمان گذر اثر با از افتيدر است ممكن يراحت به رايز است خود اثر مطلق
بينامتنيـت و انـواع آن را در    ،ادامه در نامور مطلق، .شود فيتحر دستخوش يحت اي كند

  توضيح داد.  1ژنت ژرار يةنظرچارچوب 
هـاي ايرانـي و    شناسي ابتدا درباره گستره زبان محمود جعفري دهقي در كالس ايران

پس بـه  هـا صـحبت كـرد، سـ     تأثير آن بر جهان ايراني و ادبيات و فرهنگ ديگر سرزمين
بيني ايراني و حكمت ايرانشهري و تشكيل آن از هـزاران سـال پـيش و     انديشه و جهان

تأثير آن بر فرهنگ و ادب جهان پرداخت، و در پايان دربارة حافظ و تأثير و تـأثر آن بـا   
  جهان غرب و شرق، سخن گفت. 

 ربرگـزا را در سه جلسـه   هاي ادبيات تطبيقي ناهيد حجازي درس تاريخچه و نظريه
نخست، تأثير شـرق شناسـي، اسـتعمار، رمانتيسـم و ناسيوناليسـم در       ةجلسدو  در. كرد

هاي اصلي دو مكتـب فرانسـوي و    گيري ادبيات تطبيقي روشن شد، سپس ويژگي شكل
هاي ادبيات تطبيقي پس از مكتب امريكـايي   امريكايي و تفاوت آنها برشمرده و به نظريه

ان چند مقاله را، كـه براسـاس مكتـب فرانسـوي و     اشاره شد. در جلسة پاياني دانشجوي
  امريكايي نگاشته شده بود، به صورت عملي نقد و بررسي كردند.

مكتب اروپاي شرقي را آبتين گلكار در سه جلسه ارائه كرد. او با معرفـي آلكسـاندر   
گر روس قرن نوزدهم، گفت كه نزديك به يك قرن پيش از ظهور  ، تطبيق2ويسيلوفسكي
كايي، او نظرياتي مشابه اين مكتب را ابراز كرده و از جمله نشان داده برخـي  مكتب امري
هاي مختلـف، غيـر از تـأثير و تـأثر      ها در آثار ادبي و فولكلور ملل و فرهنگ از شباهت

شناختي نـوع بشـر يـا سـاختارهاي      مستقيم، بايد با عوامل ديگري مانند اشتراكات روان
در نظريـة  » گـر  هـاي اسـتقبال   جريـان «ند. مفهـوم  مشابه اجتماعي ـ فرهنگي توجيه شـو  
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گيري فرهنگي ملتي از ملت  زمينه و فضاي مناسب براي وام ويسيلوفسكي به معناي پيش
گر روس قرن بيستم و  ، تطبيق1ديگر نيز تشريح شد. سپس نظريات ويكتور ژيرمونسكي

ـ          از بنيان هـايي از   هگـذاران مكتـب اروپـاي شـرقي در ادبيـات تطبيقـي، بـه همـراه نمون
تـوان آنهـا را    هاي او مطرح شد. ژيرمونسكي معتقد بود اشتراكاتي هست كه نمـي  تحليل

با تماس مستقيم فرهنگي توجيه كرد و در مكتب اروپاي شرقي بـا شـباهت در مراحـل    
شوند. مبحث پايـاني   مختلف رشد و تكامل جوامع بشري از ديد ماركسيستي توجيه مي

گر روس قرن بيسـتم، و نگـرش او بـه مفهـوم      ، تطبيق2كانرادآشنايي با نظريات نيكاالي 
ماية نبـرد   بود. كار عملي اين كالس مربوط بود به موضوع تطبيق درون» ادبيات جهاني«

هاي ايرانـي و روسـي از ديـد مكتـب اروپـاي شـرقي و تفـاوت         پدر و پسر در حماسه
گـران روس بـر    طبيـق گران سـاير ملـل، و تكيـة ت    گران روس با تطبيق هاي تطبيق توجيه

  ها. شرايط اجتماعي و تكاملي جامعه و بازتاب آنها در آثار ادبي و از جمله اين حماسه
 ، اشـارة گـذرايي  ابتدادرس روابط ادبي ايران و فرانسه در سه جلسه فرزانه كريميان 

و  دو كشـور  د تـا اهميـت روابـط   كـر به تاريخ روابط ايران و فرانسه با ديدگاه سياسـي  
هاي پادشـاهي مختلـف تـاريخ دو كشـور      هاي حكومتي و سلسله آنها در نظام ةتاريخچ

بـه   گفتـه،  پـيش با توجـه بـه روابـط     ،سپس روابط فرهنگي ميان دو كشور روشن شود.
از اعـزام مبلغـان مـذهبي فرانسـوي از قـرن       و صورت مشروح و مفصـل معرفـي شـد   

ان و سـياحان  سـ خاورشناطي اعصار مختلـف تـاريخ دو كشـور، تـا كارهـاي       سيزدهم،
تـرويج زبـان و نظـام    به اقدامات گوناگوني بـراي  همچنين،  سخن به ميان آمد. برجسته

 اشاره شـد  فرانسهانتشار فرهنگ و ادبيات كهن ايران در  نيزآموزشي فرانسه در ايران و 
 ةمدرسـ «ماننـد   ،به تفصيل به تأسيس مراكز زبان آموزي و مطالعات علمي در فرانسه و

گـذاري مـدارس    تا بنيـان  »كلژ دوفرانس«و  »شرقي هاي زبان مدرسة« و »مترجم جوانان
پرداختـه شـد.   دو كشور و اهميت آموزش و نشر فرهنگ و ادبيات  ايرانزبان در  فرانسه

و اعـزام   ايـران  فرانسوي به خاورشناسان سفرهاي كشور، دو مسئوالن دوسوية سفرهاي
ـ    ت فرانسـه دانشجويان ايراني به فرانسه، نشريات و تأليفـا  ، از عكسرزبـان در ايـران و ب
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 از مطرح و موفق هاي ترجمه شده در اين زمينه بود. دربارة نقش ديگر موضوعات مطرح
كشور  دو ميان فرهنگي روابط گسترش در مطلب اين اهميت و فرانسه به پارسي ادبيات

بـر   و آثـار سـعدي   شـاهنامه اهميـت وتـأثير    در نهايت، از. نيز توضيح مفصلي داده شد
حـافظ و   خيـام و عطـار و   جايگاهشاراتي به ترجمه و سخن گفته شد و اادبيات فرانسه 

  .بيستم، شداز دوران رمانتيك تا ابتداي قرن  در فرانسه، ايران ةساير شاعران پرآواز
درس روابط ادبي ايران و انگلستان را مريم سلطان بياد در شش ساعت ارائه كرد. او 

ها  ياگري اساطيري در يونان باستان شروع كرد و سپس تفاوتسخنان خود را از سير خن
ها را در ادبيات فرانسه و انگلستان و ايران بـه همـراه    ها و اسطوره هاي افسانه و شباهت

  هايي از آثار ادبي روشن كرد. نمونه
زبان را خليل پرويني در سه جلسه تشريح كرد.  روابط ادبي ايران و كشورهاي عرب

ا با روشن كردن اهميت تاريخي و كنوني روابـط ادبـي ايـران و جهـان     او كالس خود ر
عرب، از جمله روابط ادبي ايران با مصر، سوريه، لبنـان، كويـت، شـروع كـرد و سـپس      

. پـس از اسـالم تـا روي كـار آمـدن      1مصاديق تعامل ادبي را در سه دوره برشـمردند:  
هـاي تطبيقـي    پايـاني، پـژوهش  ) دوران معاصر. در جلسـة  3. دورة عباسيان، 2عباسيان، 

  هاي تحقيقاتي جديد در اين حوزه معرفي شد. شده و زمينه انجام
ـ   ديوان غربـي معرفي و بررسي سعيد رضواني درس روابط ادبي ايران و آلمان را با 

 ثيرپذيري ادبيات آلمـاني از ادبيـات فارسـي   أت ةترين نمون گوته به عنوان برجسته شرقي
بـه همـراه   ير آلمـان و آلمـاني در ادبيـات نـوين فارسـي      تصـو شروع كـرد و سـپس از   

  هايي از اين تأثيرگذاري سخن گفت. نمونه
نقد فمينيستي را بهناز عليپور در دو جلسه تدريس كرد. او در مقدمه، مباحث نظري 

هاي نقد ادبي فمينيستي را معرفي كرد،  مربوط به جنبش فمينيسم، ادبيات تطبيقي و نحله
هـاي فمينيسـتي بـه ادبيـات و آراي منتقـدين فمينيسـت در        انديشـه  سپس دربارة ورود

هـاي   بندي آثار ادبي، مضامين فمينيستي در ادبيات (خشونت عليه زنـان، دغدغـه   تقسيم
وجودي شامل آزادي، تنهايي و انزوا و...) صحبت كرد. در پايان، دو داستان كوتاه ايراني 

هاي اصلي، مضمون،  ها، شخصيت رح داستانبه لحاظ ط») ميز كار«و » گريز(«و كانادايي 
  اي، نوع روايت، زاوية ديد، شيوه و سبك بيان مقايسه و تطبيق داده شدند. عامل زمينه
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محيطـي را تعريـف و    جو در دو جلسه نقد جفرافيـايي و نقـد زيسـت    سعيد رحمت
مطـرح  پـردازان   محيطي و نظريه تفاوت آنها را بيان كرد و با تمركز بر مسائل نقد زيست

هاي اصلي  از فرهنگ، به مثابة يكي از تناقض» زدايي انسان«بحث  هدر اين حوزه افزود ك
محيطـي.   شناسي نقد زيسـت  اي است براي ورود به روش محيطي، مقدمه رويكرد زيست

 2، تيموتي مورتـون 1در اين رابطه، از چند فيلسوف و منتقد امريكايي، مانند الرنس بوئل
توضـيح داده شـد كـه    در ادامه اوردهاي نظري ايشان صحبت شد. و دست 3و دانا فيليپس

، سـعي  5اكـوزوفي ، فيلسوف فرانسوي، در كتاب مهمش به نـام  4چگونه فليكس گاتاري
حلي براي تناقض يادشده بيابد. مثالي از روش گاتاري ارائه شد و سـپس، بـا    كند راه مي

محيطـي،   متخصص نقد زيست ، استاد دانشگاه كانادايي و6ارجاع به استفاني پوستوموس
شناسي اين نوع نقد ارائـه شـود. در پايـان، دو     بندي روشني از روش تالش شد تا تقسيم

كتاب از زهرا پارساپور، استاد پژوهشگاه علوم انساني و مطالعـات فرهنگـي، معرفـي و    
نقد شد. چند مقالة فارسي در اين حوزه نيز با نگاه انتقادي بررسي شـد تـا دانشـجويان    

  ها و نبايدهاي اساسي اين رويكرد آشنا شوند. رگاه با بايدكا
و بخشـي از آراي  احميدرضا شعيري نقد ادبي معاصر را در سه جلسه تدريس كرد. 

 گـرمس،  بـارت،  ژنـت، پراپ، باختين، سوسور، يلمزلـف، پيـرس،    ي مانندپردازان نظريه
 زيلبربـرگ،  فـونتني،  كوكـه،  الكـان،  مرلوپـونتي،  هوسرل، دومزيل، لوتمان، ويتگنشتاين،

پساسـاختارگرايي  ، ساختارگراييدريدا را در حوزة ادبيات تطبيقي معرفي كرد و مفاهيم 
، معناشناسـي گفتمـاني   نشـانه ، معنـايي  ـ  هـاي زبـاني   تـوانش ، شناسي روايت، و واسازي

  را توضيح داد. سير تحول گفتمان با تمركز بر توليد معنا، شناسي و پديدارشناسي نشانه
پورگيو درس اسطوره در ادبيات تطبيقي را در سـه جلسـه ارائـه كـرد. او، بـا       فريده

، عناصـر جـاودانگي، خلقـت جهـان،     9و استراوس 8، سيگال7هاي كمبل توجه به ديدگاه
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رودان و يونـان و روم   تني و باروري در اساطير ايران را با همين مضامين در ميـان  روئين
توليـديِ دو دهـة اخيـر در      نـد سـريال و فـيلم   باستان بررسي كرد. در جلسة پايـاني، چ 

  هاي جديد تحليل شد. سازي سينماي هاليوود با تكيه بر اسطوره
دريافـت  زاده در سه جلسه تدريس كرد. وي  دريافت را آذين حسين ةترجمه و نظري

هـاي فرهنگـي را    هـاي انتقـال داده   مثابة يكـي از راه  هاي مختلف و ترجمه به در فرهنگ
ترين  سپس، با تكيه بر آراي ميخائيل باختين، گفت براي باختين، رمان كاملتوضيح داد، 

كنندة جديد (تفسـيركنندة جديـد، ديـدگاه جديـد،      شكل هنر است و مادامي كه دريافت
كـه بدانـد، بـه     آن تواند كامل شود. باختين، بي احساس جديد...) وجود داشته باشد، نمي

كننـدة   كند و هنر بسته به فرهنگ دريافت اشاره مي نقش ادبيات تطبيقي در تفسير اثر هنري
شود. اين تفسير، به سبب ترجمه، نه به حوزة زبان محدود و محصـور   اثر هنري تفسير مي

عنـوان ابـزاري پركـاربرد در     پژوهـي بـه   است، نه به گسترة مكان. در پايان، جايگاه ترجمه
متـرجم، دريافـت مخاطـب يـا      هاي ادبيات تطبيقي (پيرامتن، پيراترجمه، دريافـت  پژوهش
  ها) در چند متن به صورت كار عملي بررسي شد. هاي مخاطب دريافت

ن موسيقي و ادبيات، بـه  مياآبتين گلكار در كالس ادبيات و موسيقي به طرح ارتباط 
 شعر همراه با سـاز، نقـالي، سـماع، موسـيقي آوازي پرداخـت.      آن مانند اشكال مختلف

ـ   وثر ادبيات أر و تثيأاقتباس موسيقايي، ت سپس ثير عـواملي چـون اخـتالف    أموسـيقي، ت
در و توضـيح داده شـد   ثر أثير و تأموسيقايي و نوآوري در ارتباط با اين ت ةها، تجرب نسل

هاي گوناگوني كه از يك متن موسيقايي وجود دارد، بينامتنيـت ادبيـات و    خوانشپايان، 
ها و اصـطالحات موسـيقايي    تكنيكثير أثير قطعات موسيقي بر نويسندگان، تأموسيقي، ت
  روشن شد.بر ادببات 

مطـرح كـرد كـه    ايـن نظريـه را   علي عباسـي   ،شناسي مكتب پاريس در كالس نشانه
ن سيسـتم  ميـا نظام يا سـاختار وجـود دارد. تفـاوت     ،چيز معناست. وقتي معنا باشد همه
ارد و معنا د كه پشت هر نظام يك دستور زبان وجود دشو ساختار مطرح و بيان  )(نظام

مطرح  آنها ةهاي گوناگون رابط عنصر نماد و نشانه با نمونه سپس شود. از رابطه توليد مي
 .استوار است  1بر نوعي دوگانگيشناسي  تمام نشانهنتيجه گرفته شد و شد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. duality 
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بـه دليـل شـيوع    » روابط ادبي ايران و هند«و » ادبيات و هنرهاي نمايشي«دو كالس 
  منتقل و در فضاي مجازي به دانشجويان ارائه شد. 1399به سال  19بيماري كويدـ

 برگزار كرد. كالس با معرفـي  1399بهناز عليپور روابط ادبي ايران و هند را اول مرداد 
، 4، كـران دسـاي  3، نارايـان 2، جومپا الهيـري 1نويسندگان مهم معاصر هند، مانند آنيتا دساي

پـردازان   تعماري و آراي مهم نظريـه دياسپورا، ادبيات پسااس شروع شد. سپس 5گوش آميتا
، توضيح داده شد و در پايان تأثير فرهنگ 7و گاياتري اسپيواك 6اين حوزه، مانند هومي بابا

 هدايت از منظر بينامتنيت فرهنگي روشن شد. بوف كورو ادبيات هند بر 

بـا تـدريس بهـروز محمـودي بختيـاري در هفـتم       » ادبيات و هنرهاي نمايشي«كالس 
در دو جلسه به صورت مجازي برگزار شد. در اين كالس، پس از معرفـي   1399 مردادماه

عرصة ادبيات تطبيقي در حوزة درام، موضوعاتي به شرح زير مطرح شد: مطالعات تطبيقي 
؛ مقايسـة  آنتيگونـه ، آ مـده ، الكتـرا  هاي يكسان، مانند  هاي داراي اسامي و داستان نمايشنامه

مـرغ  و  بـاغ آلبـالو  ، دشـمن مـردم  ، شاه لير، ژانداركايي مانند ههاي متنوع نمايشنامه نمونه
(بررسـي  » حركت از ژانري به ژانر ديگر«تر؛  هاي خالقانه ؛ مسئلة اقتباس و برداشتدريايي

هـاي   تطبيقي نمايشنامه با ساير ژانرها، مانند شعر و رمـان و داسـتان كوتـاه)؛ بررسـي تـم     
» هاي مشترك موقعيت«، »هاي مشابه ساخت«؛ مشتركي، مانند فرزندكشي و اختالف طبقاتي

در بخش دوم كارگاه، اقتباس سينمايي از درام از نخسـتين روزهـاي   ». فضاهاي مشترك«و 
هـاي   هاي صامت از آثـار شكسـپير بـه بعـد بررسـي شـد. اقتبـاس        اختراع سينما و اقتباس

يـل سـايمون،   سينمايي از شكسپير، ايبسن، يوجين اونيـل، تنسـي ويليـامز، آرتـور ميلـر، ن     
  هاي بعدي بحث بودند. برتولت برشت، ديويد ممت و هارولد پينتر بخش
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  ادبيات تطبيقيدر نشرية  راهنماي نگارش مقاالت
  

  اهداف و گستره
ها، گسترش  اي است كه با هدف تبيين نظريه رشته پژوهشي و بينا ـ  اي علمي مجله ادبيات تطبيقي

هاي  شود. اين مجله در زمينه ند در ادبيات تطبيقي منتشر ميهاي روشم مطالعات علمي و تقويت پژوهش
هاي غالب ادبي،  ها و مايه هاي ادبي، انواع ادبي، مضمون روابط و تأثيرات ادبي، مطالعة تطبيقي نهضت

هاي علوم انساني ــ مانند سينما، نقاشي، عكاسي، موسيقي، علوم اجتماعي،  رابطة ادبيات با ساير شاخه
تاريخ، حقوق، مطالعات فرهنگي، فلسفه و مطالعات اديان ــ و علوم دقيق ــ مانند محيط شناسي،  روان

هاي جديد ادبيات تطبيقي همچون مطالعات  شناسي، فيزيك و پزشكي ــ و نظريه زيست، زيست
هاي ادبيات  هاي علمي و معرفي و نقد كتاب فرهنگي تطبيقي، مطالعات ترجمه و ادبيات جهان، گزارش

پذيرد. اين مجله در حال حاضر هر شش ماه يك بار توسط فرهنگستان زبان و ادب  مطلب ميتطبيقي 
  شود. فارسي منتشر مي

  
  راهنماي نگارش مقاله

  در مقالة ارسالي، نكات زير بايد رعايت شود: 
 كلمه باشد. 200تا  150چكيدة فارسي مقاله بين  .1

 كلمه باشد. 9000تا حداكثر  6000طول مقاله  .2

اله، نام و سمت نويسنده/ نويسندگان، نام دانشگاه يا مؤسسة محل اشتغال، نشاني عنوان مق .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
 سندگان) به شرح زير در پايان مقاله آورده شود:نويسنده (نوي

). نام و نام خانوادگي مترجم حروف مورب: نام خانوادگي نويسنده، نام. عنوان كتاب (كتاب
  يا مصحح. جلد، نوبت چاپ. محل نشر: ناشر، تاريخ انتشار.

نوان نشريه نام و نام خانوادگي مترجم. ع». عنوان مقاله«: نام خانوادگي نويسنده، نام. مجله
  )/ شمارة نشريه (سال انتشار): صفحات.حروف سياه). شمارة دوره (حروف مورب(

). حروف موربنام نشرية الكترونيكي (». عنوان مقاله«: نام خانوادگي، نام. پايگاه اينترنتي
  نام ماه  سال)  شمارة دوره (سال انتشار مقاله). تاريخ مراجعه به وبگاه (روز

  ˂گاه اينترنتينشاني دقيق پاي˃
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.



 

يا صفحات) نوشته  هاي داخل متن بين كمان (نام خانوادگي نويسنده شمارة صفحه ارجاع .6
). در مورد منابع غيرفارسي مانند منابع فارسي عمل شود و معادل 36شوند، مانند (حديدي 

هاي مستقيمِ بيش از چهل واژه به  قول التين كلمات در پانوشت همان صفحه بيايد. نقل
 متر) فقط از طرف راست درج شود. صورت جدا از متن با تورفتگي (يك سانتي

شروط به تأييد شوراي داوران است كه به اطالع نويسندة مسئول خواهد پذيرش مقاله م .7
 رسيد.

شوند و شمارة آنها در هر صفحه  ها و اسامي التين و خاص در پانوشت آورده مي يادداشت .8
 شود. از يك شروع مي

 شود. تشكر از افراد و مراجع پشتيبان مقاله در پانوشت صفحة اول مقاله درج مي .9

يش مقاالت ارسالي آزاد است. مسئوليت صحت و اعتبار علمي مطالب به اين مجله در ويرا .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 

ي فرهنگستان در اختيار كلية رايگان از طريق وبگاه گروه ادبيات تطبيق 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
ي مقاله نبايد آن را به نويسندگان پس از ارسال مقاله به اين نشريه و قبل از تعيين تكليف نهاي

 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 ←نگاري مقاله رعايت شود. (مثال: ميشود  فاصله در حروف است. نيم
 ها) گل

 .13بي لوتوس متن مقاله با قلم  .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
الكترونيكي مجله فرستاده شود. دريافت مقاله از طريق پست الكترونيكي به نويسنده اعالم 

 خواهد شد.
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A Comparative Study on Animal and Plant Symbols  
in Persian and Kurdish Children Poetry 

 
Alireza Shohani1 
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Mehdi Ahmadikhah 
PhD Candidate, Persian Language and Literature, Ilam University 
 
One of the artistic manifestations of imagination, which helps in 
deepening poetry is the literary device of symbolism. Symbols pull 
apart the superficial layers of the words, reflect their hidden meanings, 
and reveal their capacity in conveying mental images. In children’s 
poetry, symbolism carries out the same prominent role, but since the 
mental world of the audience and their understanding are limited, the 
symbols must be chosen as simple as possible. This paper aims to 
compare plant and animal symbols and their frequency in Persian and 
Kurdish children’s poetry. Findings show that the frequency of 
employing symbols in Kurdish children’s poetry is higher than in 
Persian. Animal symbols in the children’s poetry of both languages 
are more than plant symbols. Moreover, the most used symbolic 
animals in Persian children’s poems are birds, whereas in Kurdish are 
mammals. 
 
Keywords: Symbol, children’s poetry, animal, plant, Kurdish 
literature 
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Returning to Myth and Redefining the Concept of Hero 
 

Hanieh Raeeszadeh1 
PhD Candidate, French Language and Literature, University of Tehran 
 
Myth has been inextricably tied to literature and placed at the heart of 
many great literary works for centuries. Researchers in various fields 
of humanities such as literature, philosophy, linguistics, and 
anthropology are interested in mythology. Also, comparative literature 
analyzes the presence of ancient myths in literary works. Myths 
having been presented orally by the popular culture for centuries and 
adapted by writers and poets according to their own perceptions and 
intentions. This paper studies the new look of two playwrights on 
ancient myths in their plays: The Flies by Jean-Paul Sartre and The 
One Thousand and First Night by Bahram Beyzaie. The study reveals 
that the concept of “hero” has changed through rereading ancient 
myths by these two playwrights. In conclusion, the similarities and 
differences between the new images of the hero in these two works 
have been comparatively examined. 
 
Keywords: Comparative literature, myth, hero, rereading, Beyzaie, 
Sartre 
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Examining the Bipartite Role of Beloved-Mother from a Feminist 
Sociology Perspective 

Case Study: We Will Get Used to It by Zoya Pirzad and No Saints 
or Angels by Ivan Klíma 
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Modares University 
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University 

 
One of the main features of contemporary literature is its strong 
connection with society and the reflection of common human 
concerns in the context of literary works. Among literary genres, 
novels have this capacity the most. In this paper, two novels are 
examined comparatively from a feminist sociology perspective, as 
they share many similarities in their narratives: We Will Get Used to It 
by Zoya Pirzad, whose author has a feminist orientation, and No 
Saints or Angels by Ivan Klíma, the Czech author. The paper focuses 
on the intellectual challenges of the novel’s characters and the 
existence or absence of conflict in their attitudes towards their roles as 
mother and beloved. The study reveals that from a feminist sociology 
perspective, the image of women in these novels reflects the idealistic 
thoughts of the authors and contrasts with the realities of the society in 
which they live. 
 
Keywords: Comparative literature, novel, feminist sociology, Zoya 
Pirzad, Ivan Klíma 
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New Historicism in Contemporary Iranian Literature 
 

Nahid Hejazi1 
Member of the Scientific Committee, Comparative Literature 
Department, Academy of Persian Language and Literature 
 
The thoughts and attitudes of writers have always been influenced by 
the political, social, and cultural conditions of their societies, and their 
personality and life inevitably affect their literary creations as well. 
Iranian writers are no exception to this rule, and this paper, based on 
the new historicism approach and Foucault and Greenblatt theories, 
tries to first seek the influence of the lifestyle and personality of 
contemporary Iranian writers of 1920 to 2000 on the creation of their 
works. Furthermore, the impact of social, political, and ideological 
relations on their works is examined. Why specific authors and their 
works are selected in this study is a question tried to be answered, 
regarding the social circumstances and events. The data reveal that the 
creation of any novel or short story is in a complex network of diverse 
elements, and the novel is not just the product of the author’s genius 
and creativity. The author is influenced by certain discourses in 
society and the quality of his chosen language and themes is the result 
of his attitudes, motives, and the political and socio-cultural 
circumstances; moreover, it is a response to the needs of society. 
 
 
Keywords: Contemporary Iranian literature, novel, new historicism, 
Stephen Greenblatt, Michel Foucault 
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Wandering Soul or Wandered Nightingale in Legends 
A Comparative Study on the Tales of “The Wandered 

Nightingale” and “The Almond Tree” 
 
Hafez Hatami1  
Assistant Professor, Persian Language and Literature, Payame Noor 
University 
Mina Mehrafarin  
MA in Child and Adolescent Literature 
 
Popular literature with its diverse elements and components is one of 
the noticeable subjects of study in the field of comparative literature. 
“The Wandered Nightingale” tale and its footprint in world literature, 
especially the story of “The Almond Tree” is a proper case for 
comparative literature and morphology studies. Based on the works of 
Vladimir Propp on functions and actions of fairy tales, as well as 
“binary oppositions” of Lévi-Strauss and other structuralists, this 
study seeks to examine the manifestation of the collective 
subconscious mind as the substantial feature of such stories and oral 
narratives. This paper, employing a comparative approach, also 
reveals that the origin of such stories is primarily the East, and they 
gradually spread among the nations in several variations of translation, 
imitation, adaptation, or rewritten forms.  
 
Keywords: Comparative literature, popular literature, Vladimir 
Propp's morphology, “The Wandered Nightingale”, “The Almond 
Tree” 
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ABSTRACTS 

 
Semiotic Analysis of the Status of “I” in the Enunciation of 

Paul Valéry and Yadollah Royaee 
A Comparative Study 

 
Marzieh Athari Nikazm1 
Assistant Professor, French Language and Literature, Shahid Beheshti 
University 
 
Various forms of enunciation can be examined in the works of Paul 
Valéry, French poet and author of the twentieth century, and Yadollah 
Royaee, the Iranian contemporary poet. The specific characteristic of 
two poet’s discourses expressed by “me” can be observed, as well as 
some perceptual and emotional specificities in the enunciation, which 
are imposed on the reader. In this study, our corpus is La Jeune 
Parque by Paul Valéry and the booklet Le Moi en Prétérite, Signature 
(The Me in the Past, Signature) by Yadollah Royaee. Analyzing the 
different strategies of “vision” and “perception” in the mentioned 
poems, takes place with the help of the semiotic theories, in particular, 
the theory of engagement, disengagement, and enunciating instances. 
The aim of this research is to show that “discourse” is all under the 
control of “I.” “I” in both poets’ works is dealt with the plurality, and 
there is a rivalry between various forms of enunciation in search of 
“identity” as an object of value. “Self” is in the process of becoming 
and evolving, and to achieve an identity, different instances are in 
conflict and make tension in the discourse. It is also worth mentioning 
that the tension is more complicated in Valéry’s discourse compared 
to Royaee. 
 
Keywords: Valéry, Royaee, enunciation, me, plurality, instance, 
semiotics 
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