
 

 
 

  
  

  
  1: نظري به جايگاه هر يكادبيات و سينما

  7دانشگاه پاريس ، استاداسيكلود مور
  ، استاد ادبيات تطبيقي دانشگاه تهران2ترجمة ايلميرا دادور
  ، دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فرانسه، دانشگاه تهراننيكو قاسمي اصفهاني

  
  

 امـروزه  مـتهم بـود،   بـه آن  هـا ي كه مـدت اشناسانهتمام كمبودهاي هستي رغم بهسينما، 
و اسـت  يت خود را به عنوان يـك رشـته و حـوزة تحقيقـاتي بـه دسـت آورده       مشروع

  اند.را در نهادهاي دانشگاهي يافته دلعات سينمايي جايگاه خومطا
نيست كه در بيست سال اخير، تحقيقاتي كه به بررسـي روابـط    ببنابراين جاي تعج

 ةينـد فزا ظهـور . باشـد  افزايش چشـمگيري پيـدا كـرده    پردازد،ت و سينما مياميان ادبي
ي ويـژه،  ا وان رشـته مطالعات سـينمايي در آمـوزش عـالي، مشـروعيت يـافتنش بـه عنـ       

با تصوير شـكل گرفتـه اسـت، همگـي بـه طـور        اًارجاعات فرهنگي نسل جديد كه ذات
سنتي ادبيات شـده   ةحوز ي مشترك تطبيقي ميان هنر هفتم وهاطبيعي سبب ايجاد زمينه

ـ      مي هتوج است. در واقع، به عنوان تناقضي قابل ه توان گفت كـه هرچنـد سـينما بـراي ب
، بـا در نظـر   اقـدام كـرده اسـت    ي خاصش بسيار زودهاو ويژگيدست آوردن استقالل 

بـه   ،ي گونـاگون از ديگـر هنرهـا   ها، همواره به روشمهم اي هبه عنوان واسط گرفتن آن
  .بهره جسته است ،ويژه ادبيات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  مقاالت زير است: ه برگرفته از مجموعهاين مقال. 1

Tomiche, Anne et Zeiger, Karl. La recherche en littérature générale et comparée en France en 2007. 
Valenciennes: PUF, 2007. 

2. idadvar@ut.ac.ir (مترجم مسئول) 
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ادبيات تطبيقي نگاشته شده است، دگرگوني  ةنگاهي سريع به آثار نظري كه در حوز
 ةتنهـا اشـار   1تطبيقي چيسـت؟  ادبيات كتاب در و، 1983در  .كند ميله را تأييد ئاين مس

  : آمده است كوتاهي به سينما در زمينة اقتباس
رقابـت كـالم و نقاشـي     ها،دانروابط شعر و موسيقي، گوناگوني روابط ميان شعرا و موسيقي

تئاتر  ة(بحث هميشگي در مورد شباهت شعر به نقاشي)، هماهنگي معماري از چيدمان صحن
در نهايت مشكالت و  ي اقتباس سينمايي از آثار ادبيها گونه و ها، روشمكتوبته تا اثر گرف

   )93(. »داخته خواهد شدپري گوناگون كه بدان هاي فرهنگهايِ مثالبردارحاصل از گرته

، دو صـفحه را بـه   3ادبيات تطبيقي و عمـومي ، در كتاب 2نيل هانري پژود، 1994در 
عمدتاً با تكيه بـر نظريـات ژان مـاري     ،اختصاص داد كه در آنموضوع ادبيات و سينما 

در موضوع اقتباس، رمان سينمايي، سناريو،  تفكراصلي محورهاي گذراي ، به مرور 4ركل
نيـل هـانري پـژو    و د 5ير ، ژان بِسي1995ردازد. در پحضور سينما در متون ادبي و... مي

 دربـارة  هـا دآوري كردند كه يكـي از آن اي از حدود پانزده تحقيق تطبيقي را گر مجموعه
  بود.ت و سينما ايان ادبيم روابط

كه توسـط ژان  از زمان انتشار نخستين مقاله در مورد وضعيت جايگاه تحقيقات تطبيقي، 
روابط ميـان ادبيـات و سـينما     ة، نه تنها حجم تحقيقات در زمينماري كلر نگاشته شده است

با عنـوان   رژان ماري كل اي كه پروندهاست.  ي نيز يافتهنگوناگو اَشكال بلكه ،چند برابر شده
ي اخير پـا بـه   ها در سال گردآورده و )ثير ادبيات بر سينماأت (و متقابالً ادبيات رينما بتأثير س

ـ   ذهنيتي فضاي مجازي گذاشت،   ةاز اين دگرگوني را پيش روي ما قرار داد: عـالوه بـر مقال
- ي اين حوزه موضوعات گوناگوني را در بر مـي هاژوهش، پ6تحليلي بسيار عالي ژان كلدر

گوي ميان ادبيات و سينما در چارچوب اقتباس، تبديل فيلم يا سريال به رمـان،  و يرد: گفتگ
)، فيلمنامه 9و ساموئل بكت 8، آسيه جِبار7ثار كلود سيمونآثير سينما بر نوشتار داستاني (در أت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Qu’est-ce que la littérature comparée ? 
2. Daniel-Henri Pageaux 
3. La littérature générale et comparée 
4. Jean-Marie Clerc 
5. Jean Bessière 
6. Jean Cléder 
7. Calude Simon 
8. Assia Djebar 
9. Samuel Beckett 
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با هنر هفتم، راهبردهـاي خـاص    2ثار ژان پل سارترآ )، روابط ميان1ثار بنژامن فوندنآ(در 
 شوند، سينماي شاعرانه، بينندهناميده مي» مبارز«و يا » هدمتع«ت و سينماي مدرن كه اادبي
مونتاژ در رمان، گردش متن و تصـوير در آثـار پيتـر      ،3آثار مارگريت دوراس ةخوانندـ 

  .4گريناوِي
صة ظهور رسيده و  راه را براي منخير به اين گونه مطالعات، كه در طي بيست سال ا

و بـه   دهـد ها باز كرده است، دو نظام نگارشي را در قياس با يكديگر قرار مي گوناگوني
نظـر   5، فرانسيس وانوي1991. در سال پردازدي مربوط به بوطيقاي تطبيقي ميهاپرسش

كتابي  ،بيان كرد 6نامهي الگو، الگوهاي فيلمهافيلمنامه كتابخود را راجع به فيلمنامه در 
در مورد اين مـتن عجيـب، يعنـي فيلمنامـه، كـه      شناخته شد مرجع  يكه از آن زمان اثر

فيلمنامـه در خـود فـيلم و    « ،7پـازوليني  ةبـه گفتـ   ،چرا كههايي هم دارد،  شك كاستي بي
  ».كند ساختارش به سمت ساختاري ديگر تمايل پيدا مي«و  »شودتوسط آن خراب مي

 ةرا در مـورد حـوزة گسـترد    خـود  پـروژه تحقيقـاتي   ،به نوبة خود ،ركل ماريـ   ژان
به بسـط   8ادبيات و سينماو در اثري با نام   كندروابط ميان نويسندگان و سينما دنبال مي

ي هـا  شـماره همچنـين   پـردازد.  مـي در رابطه با بوطيقاي روايت  هاييپرسشو گسترش 
 پردازند مي ختلف روابط ميان اين دو حوزهي مهامجالتي كه به بررسي جنبه بسياري از

  است. به چاپ رسيده
 ـراجع به روابطي كه يك نويسنده  شود  ديده مييي هااندازي مشابه، تحليل در چشم

كـه   يزيآم متضاد يا مسالمت دارد و نيز به روابط اشآفرينش هنري ةينماگر با دو تجربس
  .)11و دوراس 10گريهبر ،9و(همانند كوكت شوددو دنيا برقرار مياين ميان 

بـر  اسـت  ي دكتري در اين زمينه، كـه شـاهدي   هاگسترش و تنوع موضوعات رساله
ي اخيـر، انكارناپـذير و نيـز    هامشروعيت سينما به عنوان يك موضوع تحقيقاتي در سال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Benjamin Fondane 
2. Jean-Paul Sartre 
3. Marguerite Duras 
4. Peter Greenaway 
5. Francis Vanoye 
6. Scénarios modèles, modèles de scénarios 
7. Pasolini 
8. Littérature et cinéma 
9. Jean Cocteau 
10. Alain Robbe Grillet 
11. Marguerite Duras 
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هـاي تطبيقـي از زوايـاي     . اين تحقيقات در بيشتر موارد به طرح پرسشاست گرتشويق
ي سـينمايي آن؛ تحليـل   هـا ) و دگرگـوني 1كـارمن ادبي ( ة: يك اسطوردپردازن ميجديد 
كـه  » پيوسـتگي هنـري  «و ابزار تكنيكي سينماتوگراف،  2يرضمني ميان اثر باتايغروابط 

در ادبيـات و سـينماي   » تعهد نقادانـه « سازد،را به هم مرتبط مي 4و لئو كارا 3آرتور رمبو
يـك اثـر ادبـي از طريـق     » ي متنـي هـا نـوع ت«ي سـينماگران،  هامعاصر فرانسوي، نوشته

ي ا ، فرارسـانه  6، آرتـو و برشـت   5نزد پيرانـدللو » جذابيت سينما«ي فيلمي، هابازنويسي
كه  ها، بودن آثار پيترگريناوِي؛ يا حتي موضوع سينما و تدريس زبان فرانسه در دبيرستان

شـي و تربيتـي) قـرار    هاي گوناگون (مانند سينما، ادبيات، علوم آموز در تضارب با زمينه
بـه   پـردازد؛  دارد و به بررسي ساختار تاريخي اين پديده و الزامات ايدئولوژيكي آن مـي 

هـاي   در كتـاب  هـا  منابعي ماننـد فـيلم  در اين حوزه، تحليل و بررسي استفاده از  ،عالوه
 هـاي  كتابنگارندگان نگرش يت ايدئولوژيكي حاكم و وضع گرادبيات به وضوح روشن

  .آموزان استزتاب آن در تربيت فكري دانشدرسي و با
ست كه به تأمل در مورد بخش ا هدف اين گونه از نفوذ سينما در تحقيقات ادبي آن

چرا كه  .بپردازد ،در تمامي ژانرها حاضر الزامات ، يعنيو كمتر مورد توجه شده فراموش
ـ   نيو همچنـ  لميفـ  ويـژه اثـر، بـه    كيخلق  ندايفر الزامات نيا  ريتحـت تـأث  ، يِآثـار ادب

افـق انتظـار    د،يـ بازار بـه عنـوان هـدف تول    نيقوان قراردادننظر  مد چون هايي شاخصه
  .گيرد قرار ميخاص  هاي هقعال اي التيچاپ، تما نينقد،  قوان ةجامعه، سلط

  
  نادرست؟ است اقتباس هدفيآيا 

ز پيش، امروزه شاهد هستيم كه حوزة تحقيقات بسيار گسترده شده و دانشجويان، بيش ا
كارشناسي ارشد تمايل به موضوعاتي دارند كه در ارتبـاط بـا هـر     ةاز زمان ورود به دور

دو رشته، يعني ادبيات و سينما، باشد. اين امر بدين معناسـت كـه هرچنـد موضـوعات     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .است رفتهيآن صورت پذ ياز رو زين يينمايكه به صورت اپرا هم اجرا شده و اقتباس س مهياز پروسپه مر ياثر. 1

2. Bataille 
3. Arthur Rimbaud 
4. Leos Carax 
5. Luigi Pirandello 
6. Brecht 
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برانگيز اقتباس  شده است، پرسش قديمي و چالش تري غنيهتوج قابل شكلتحقيقاتي به 
 ةلئمسـ  ،آن در كنـار و  اسـت  پررنـگ و موردتوجـه   نـان چهم سينمايي از يك متن ادبي

كـردن فضـاي سـينمايي اسـت.      در صـدد پـر   پيوستهكاربست عملي نيز وجود دارد كه 
ـ  هـا هستند و بـدون شـك، تـالش    شماري سينمايي همواره بيهااقتباس  رايي زيـادي ب
ي از مـوارد،  ست كه در بسيارا مهم آن ةگيرد. نكت پردازي در اين زمينه صورت مي نظريه

كه بدان بسـيار  آيد  به شمار مينزد متخصصان سينما، اقتباس سينمايي موضوعي  به ويژه
بـراي توجيـه و    تـوان چه داليلي ميحال پرداخته شده و داراي نوآوري خاصي نيست. 

  در نظر گرفت؟ شرايطتحليل اين 
 هـا  نامه اني از فيلميپا ت از ابتدا در خدمت سينما بوده و منابع بيادر حوزة توليد، ادبي

جـوي شايسـتگي هنـري،    و به عالوه ادبيـات در جسـت   .قرار داده است آن را در اختيار
اگـر  اثر هنري همواره در كنار سينما بوده اسـت.  اهميت و جديت و نيز كيفيت و اعتبار 

اقتبـاس را   آن سينما و اسـتقاللِ  فرد بودنِ منحصربه يم بدانيم كه چرا طرفدارانِتوانست مي
 ، در نظرمان كـامالً دانند مي ي سينما از ادبياترنشانة فرمانبرداشمارند و آن را  ردود ميم

و  كند و تغذيه مي گيرد ميت سينما از آثار ادبي جاودانه الهام لبود كه به چه ع ميمنطقي 
قائـل نيسـت. مـن بـر هجونامـة       يدر عين حال براي اين آثار ارزش و اهميت در خور

) كـه بـه   1954» (خاص در سينماي فرانسـه  هاي گرايش«با نام  1فومعروف فرانسوا ترو
پرداختـه بـود،    1950و  1940ي هـا دهـه  پررونق وانگارانه  ي سادههامخالفت با اقتباس

بر  ،خود ةكه توسط موج نو ايجاد شده بود، به نوب ،»سياست نويسندگان. «كنمتأكيد نمي
 شان نويسنده بـودن اسـت بايـد خـود    عنو ةاي كه شايست»نويسنده«تأكيد داشت كه آن 

و بايد بر تمامي ديگـر مراحـل توليـد كـارش تسـلط      ، ابه عالوه .نويسندة فيلمنامه باشد
له مـانع نشـد كـه بسـياري از طرفـداران ايـن نظريـه        ئدر نهايت اين مساما داشته باشد. 

ط ، شـراي 1950يي سينمايي را به شيوة خودشان انجام دهند چـرا كـه در دهـة    هااقتباس
. ايـن  يري بودگ جديدي در ارتباط با چگونگي بينامتنيت اقتباس به تدريج در حال شكل

 .، به طور نمادين نمايش داد3دهكده كشيش خاطرات يكدر فيلم  2روبر برسون روند را

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. François Truffaut 
2. Robert Bresson 
3. Journal d’un curé de campagne 
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سـتايش از يـك خالقيـت     ي قابـل انمونـه را آن كـرد و  نقـد   اين فـيلم را  1نآندره باز
ي سينمايي، كه به نوعي بازآفريني نيز ها ير ِانجام اقتباسمس اكنون،همشمرد. سينمايي 

از آنِ خود «آميز و وفاداري به متن جاي خود را به  هستند، هموار است و رفتار احترام
توسـط سـينماگر داده اسـت. امـروزه سـينما از عقـدة حقـارت        بـه  اثر ادبي  »ساختنِ

بـه   يو ديگـر نيـاز  اسـت  يي يافتـه  يِ مستقيم از آثار ادبي رهابردار جامانده از گرته به
 ودت مواجه شابا نگاهي عادالنه با ادبي تواندمي ،اثبات مشروعيت خود ندارد. بنابراين

بـه  تـوان   مـي  3»نگـارش سـينمايي  «يد، از طريق گومي 2يِس وارداياَن كه گونههمان ،و
دبي، سعي با انكار هر گونه كاركرد ا ،. اينك سينماپرداخت تاخوبي به بازنويسي ادبي

دارد با بهره جستن از طراحـي خـاصِ صـحنه و تعهـد در نگـارش جايگـاه خـود را        
  .مستحكم كند

، شـانتال  7اُليويراد ، مانوئل 6، رائول روييز5، پياال4يي مانند آثار گُدارها بنابراين اقتباس
ندارنـد. در واقـع،    بـود  مخـالفش  تروفـو  چه ارتباط زيادي با آن 9ژاك ريوت و 8آكرمان

از ادبيات فاصله بگيرد و ايـن   مناسب مندي نما سعي دارد  با كار كردن بر روي زمانسي
اي از واقعيت يا  يت تجربهفور كند،كه ارتباط خود را با روايت قطع  افتد زماني اتفاق مي

كـه در   ،ي از جهان قرار دهـد ا يا يك كل را در مركز تجربه نداحساس را وارد داستان ك
و رها از هر مانعي شود كه او را بگيرد و به نوعي از ادبيات كمك  اندتو اين زمان نيز مي

  .كند مييات ادب داربيش از اندازه و به طور افراطي وام
تصويرسازي يـا تـالش بـراي     ةبا اين وجود، امروزه همچون گذشته اقتباس سينمايي به شيو

سـعي در  » 10قـديمي  يها فيلم« ةيك متن ادبي وجود دارد؛ افزون بر آن، به شيو بازسازي تقليديِ
شـود، روشـي كـه اهميـت فرهنگـي، ايـدئولوژيكي و       مينيز بازسازي تاريخي يك داستان ادبي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. André Bazin 
2. Agnès Varda 
3. Cinécrire 
4. Godard 
5. Pialat 
6. Raul Ruiz 
7. Manoel de Oliveira 
8. Chantal Akerman 
9. Jacques Rivette 
10. Le film patrimonial .فيلمي كه بيشتر از ده سال از تاريخ توليد آن گذشته باشد 
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روش متفـاوتي   2اُ مـاركيز يـا   1پِرسووال گالووآييي ها است. اما فيلم ناپذيرانكار اش شناسانه مردم
  ند.ا براي اقتباس از متن ادبي درپيش گرفته

خود  ت است كه به شيوة از آنِاميان سينما و ادبي يجديد در اينجا صحبت از رابطة
 بـه دور مراتبي با متن مبدأ و نيز  ، رها از پيوندهاي سلسلهمستقل يساختن و بازخلق اثر
ي با ساز ، كاركرد افشاسازي و عاميانهمورد كند. در اينآن، عمل مي هاز پيمان وفاداري ب
مـورد   زيـر اتهـام بـود،    هـا سالاقتباس  كه ، و اينآميز نسبت به سينمارويكردي تبعيض

يِ هـا داوري از پـيش  پردازي بـراي آن  هلة اقتباس و نظريئبحث نيست. تفكر در مورد مس
ـ ب هامراتب يوغ سلسلهزير وپاگير رهايي يافته و از  دست ه يرون آمده است. اقتباسي كه ب

ر دارد. بـدين  )مدرن قـرا ايرد در حوزه گسـتردة بازنويسـي (پسـ   گين صورت انجام ميا
وس، كـه اثـر را   ئبه ويژه نظرية ياشود،  ميي دريافت ها حوزة نظريه وارد، اقتباس روش

كـه تنهـا از طريـق     پويا، ي، يا مانند ساختارگيرد در نظر مي »همگرايي متن و دريافتش«
ي متن مبـدأ  ها بازنويسي سكوتـ   اقتباس .دريافت است ي تاريخي متوالي قابلها عينيت

ـ  معـاني پنهـان يـا رد    بخشـد، برخي از امكانات آن را تحقق مـي  ،كند ميرا بررسي  اي پ
ي ديگر اي آن را به گونههاآورد، برخي از قسمت ميهاي ضمني را از متن بيرون  داللت

اگر اثـري هنـوز   «د: رسانرا به اثبات مي 3متنو بدين شكل پويايي پيش سازدپررنگ مي
د، به اين علت است كه ساختار آن باز اسـت و بـا   هايي براي گفتن به آيندگان دار حرف

  4 ».دهد يارائه م ،را، به عنوان پاسخي ضمني اش شده حضوري پيوسته، معناي ادراك
زدايي از آن، بـا زدودن هـر گونـه ثبـات و      فيلم، با عدم وابستگي به اثر ادبي، تقدس

گ سازد. در عين خود را پررن» حضور«و با خلق مجدد آن سعي دارد از آن معناي ذاتي 
فـرد و مسـتقل    نـوآوري منحصـربه   و آن نظر دارد مددر حال، فيلم هدف ديگري را هم 

  .لوح نوشتهـ  است: فيلم
از سـوي سـينماگر بـود   » چالشـي «شـاهد   توان از آن خود ساختن، مي در اين روند، 

 يتالش برا ينچنچالشي كه تالش براي مخفي ساختن اثر، نوشته و نويسنده دارد و هم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Perceval le Gallois  الهام گرفته شده است. داستان گراآلفيلمي كه از اثر تروي با نام  
2. Marquiz d’O 
3. Hypotexte 
4. H-R. Yauss. Pour une esthétique de la réception. Paris: Gallimard, 1978. 
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غرقه ساختن آزادي قدرتمند كلمات در خلق تصاويري كه رهـايي از آن ديگـر ممكـن    
  .نيست

و » تعارضِ قـدرت فرهنگـي  «چالش ميان سينماگر و نويسنده حاكي از حضور يك 
 ،اسـت » اما مصر، براي نابودسازي ادبيات از سوي سـينما  ،ناخودآگاه يك اقدام احتماالً«

  شود. ي هر چه بيشتر سينما مياقدامي كه از ديگرسو سبب وابستگ
هدف نامطلوبي باشد. اقتباس، به عنوان روشِ خاصـي   توانددر مجموع، اقتباس نمي

و نه بد: كـاري اسـت كـه سـينماگر آن را     است ي، به خودي خود، نه خوب سازاز فيلم
 تحلـيلش اقتباس چيزي است كه پژوهشگر  نيزي قات. به عنوان هدف تحقيدهدانجام مي

در حـوزة انتقـال    يهـدف تحليـل مناسـب    توانـد ين نوع اقتباس نيز ميمعناتربي. كنديم
و نيز ايدئولوژيك باشد. با اين وجود، همواره خطري در زمينـة   شناختيفرهنگي، جامعه

ي تطبيقـي خـاص   هـا  تحقيق در مـورد اقتبـاس وجـود دارد: خطـر ابتـر مانـدن تحليـل       
در زمينـة   خـواه ها،  تتفاو و هازة مشابهتدر حو خواهشده در رمان و فيلم،  كارگرفته به

را  تشاهمي خيلي زود رد وكه هدفي ديگر جز خود ندا ،يشناختبررسي يك انتقال نشانه
 انـداز چرا كه اين چشـم  ارزش آزمودن داردخطر  يناز دست خواهد داد. با اين حال، ا

  .يقي معرف شيوة جذاب و واضحِ ارتباط ميان ادبيات و سينماستتطب
دو گـرايش عمـده را در    ر نظـر داشـتن ايـن ارتبـاط، تحقيـقِ تطبيقـي ضـرورتاً       با د
ــي ــي،     گ برم ــاالت فرهنگ ــافرهنگي، انتق ــات بين ــز ارتباط ــي و ني ــاي تطبيق ــرد: بوطيق ي

  ت و...تصويرشناسي، درياف
بـه   ـ  در هر صورت، رويكرد اتخاذشده و نيز ماهيـت روابـط ميـان ايـن دو حـوزه     

 احترام يا حتي تغيير مسـيرِ ، تعارض و تضاد يا تأثير متقابلمبتني بر  :ي كه باشدا هرگونه
از منظر بوطيقـايي   است، تركيبي فرهنگ معاصر» بافت«مسائلي كه القا كرده و مرتبط با 

  اي دارد. ويژه تاهميـ در همة موارد  شناسانهفلسفي يا مردم ،ايدئولوژيكي ،و فرهنگي
  

   حوزة آموزشي
حضـور ايـن نـوع از تحقيقـات در      چراييِباقي است پرسشي كه همواره به قوت خود 

از عوامـل مختلفـي اسـت.     اشـي كه پيچيـدگي آن ن است حوزة آموزشيِ ادبيات تطبيقي 
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ي ها هاي تحقيقاتي و رشته بدان اشاره كرد مرتبط با تنوع جايگاه تواناولين عاملي كه مي
آن گسـترش پيـدا    يي كه درهاتحول تحقيقات و ماهيت جايگاه زيرا مربوط به آن است

  .ي تحصيلي استهابه طور تنگاتنگي در رابطه با تاريخ آموزشي رشته كند، مي
ـ : اسـت  هشدي مختلف تحليل هاروابط ميان ادبيات و سينما در بطن رشته شـك،   يب

. هسـتند  هـا  ين رشـته ا جملة از ها ت تطبيقي و نيز مطالعات سينمايي، ادبيات و زباناادبي
تعداد بسياري از » ادبي«يشينة پ هااين امر وجود دارد كه يكي از آنيل گوناگوني براي دال

ي ادبيـات  سـو  بـه  را هاسينماست كه مطالعات و تحصيالتشان آن و پژوهشگراناستادان 
وجـود   ـ  نيسـت  نخسـت كه بيگانه با عنصـر  ـ   كنندة ديگر سوق داده است. عامل تعيين

ي مرسوم ها بيري يا استادي در رشتهكنكورها مانند كنكور داز آزمون سينمايي در برخي 
سـال، بـر    25اسـت، در طـول   پيشگام است. رشتة مطالعات اسپانيايي، كه در اين زمينه 

ي هـا  رشـته  خيلـي زود  و كـرد  كيد مـي أيزي كنكور تر حضور الزامي يك فيلم در برنامه
ي . كنكورهـا نيـز از آن پيـروي كردنـد   ديگري چون مطالعات زبان ايتاليايي يا انگليسي 

ي ادبيات كالسيك و مدرن، هر سال جايگاهي را بـه  هادر رشته [فرانسه] استادي داخلي
يا » درس«را به يك خود جاي  تواندكه در واقع مي دهند يك فيلم اختصاص مي ةمطالع

   .بدهد »شناسي فيلم ةمطالع«
 متوسـطه  مقطـع  در هـا از مدرسـان زبـان فرانسـه، تـاريخ يـا زبـان       ،به همين روش

ـ      شوديم تدرخواس ه كه از فيلم به منظور تسهيل در دسترسي بـه ميـراث ادبـي، چـه ب
ي يـا فرهنگـي و چـه بـه     شناخت ي تاريخي، زبانهاعيني و جذاب ساختن پرسش منظور

يك متن ادبي يا  ةيز مطالعن هاعنوان مورد مطالعاتي مستقل، استفاده كنند. در برخي سال
گنجانـده  سال آخر دبيرستان در رشـته ادبـي    ةامبرندر شده از آن  اقتباس سينمايي انجام

  .)4از كافكا/ ولز 3محاكمه؛ يا 2از موپاسان/رنوآر 1بخشي از روستا(به طور مثال:  شود مي
ي هـا  از رشـته  تـوجهي  قابلتعداد  بيندر  ، آن همسينمايي در اهدافپراكندگي  گونه اين
  د.تطبيقي را به وجود آوري اندازها گرايش به مقايسه و چشم تواند ادبي، مي غالباً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Une partie de campagne 
2. Maupassant / Renoir 
3. Le procès 
4. Kafka/ Welles 
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بـه آن اشـاره شـد، سـبب      به عالوه، پيوندهاي بسيار ميان سينما و ادبيات، كـه قـبالً  
ي هـا  از لحـاظ منطقـي، رويـه    ،ذيرند و در نتيجهبپثير أاز هم ت كه هر دو متقابالً شود مي

  آورند.ي مرتبط با خود به وجود ها تطبيقي را در تمامي رشته
آموزش و پژوهش،  ةجديد شناختي و تحقيقاتي در زمين فيك هد ادغام تدريجيِ
ي نيـز شـده اسـت، بـه درهـم شكسـتن       شناسمعرفت ةتر شدن حوز كه سبب گسترده

ست كـه فاصـلة   ا له آنئاين مس ةها كمك شاياني كرده است. نتيج مرزهاي ميان رشته
 دتعـدا  امـروزه . شـود مـي  تـر ي آموزشـي عميـق  هايبندميان واقعيت پژوهش و دسته

، به داليلي كـه  يي دكترهاارشد و رسالهدورة كارشناسي ي هانامه يري از پايانچشمگ
ادبيـات  «يد جد رشتة. پردازد ميبدان اشاره شد، به روابط ميان ادبيات و سينما  تر پيش

) ايجاد شـده اسـت،   7يس پار دانشگاه جمله از( هادانشگاهاز كه در برخي  ،»و هنرها
 CNU يهـا  و هيچ ارتبـاطي نيـز بـا رشـته     دهد مت سوق ميدانشجويان را به اين س

1 
و سـينما   2ي را كه در مورد باتـاي ارساله مثال، طور به. ندارد) ها مجمع ملي دانشگاه(

 هجـدهم د؟ در گـروه  كـر ارزيـابي   تـوان ي مـي درس گروه كدام درنوشته شده است، 
ي ات فرانسه)؟ رسـاله (ادبيات تطبيقي)؟ يا نهم (زبان و ادبيا دهم(هنرهاي نمايشي)؟ 

م دهجايگاهي در گروه  توانداست، مي پرداختهتعهد نقادانه در ادبيات و سينما  بهكه 
،  3مونتـاژ در آثـار بكـت    ةلئتطبيقي، به مس با رويكرد الزاماً ،ي كها داشته باشد؟ رساله

ادبيـات  [ ما ةپذيرش در رشتبختي براي آيا  پردازد، مي 6ن وِلزو اُرس 5فورِه ، د4بالنشو
 ،كارهاي تحقيقاتي را ـ ستهمند  هيا عالق ـ  تواند دارد؟ آيا ادبيات تطبيقي مي ]تطبيقي

يشـان تطبيقـي   ها فرهنـگ  و هـا ي مطالعاتي يا ابزار تطبيقي دارنـد و زبـان  ها كه هدف
تحقيقـات ضـرورت   از برخي  نيست، تحت پوشش خود درآورد؟ ويژگي چندوجهيِ

له در ئايـن مسـ   و سـازد  يمـ  تر ي برجستهآموزش حوزة در را ها بعضي رشته بازتعريف
ــ ــة اول باي ــت د مرحل ــورد رش ــق در م ــور دقي ــه ط ــي، حواشــي آن،   ةب ــات تطبيق ادبي

  مطرح شود.يش و نيز مرزهايش ها نيازمندي
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تحقيقاتي كه شامل روابط ميان ادبيات و سينماست مشـكل   ةوابستگي آموزشي حوز
ادبيـات و سـينما باشـد، نيازمنـد      ةكـه در حـوز  ي ا. نگارش رسـاله كندبزرگي ايجاد مي
به دسـت  ين دو حوزه ا در هاييگذراندن دوره ةاي است كه يا به واسط تخصص دوگانه

انجام داده اسـت. تحقيـق تطبيقـي     هامطالعاتي كه خود فرد در اين زمينها يا بآمده است 
ـ     شـناختي و   ة زبـان ادبي، به نوبة خود، از ديدگاه سنتي، حـداقل نيازمنـد توانـايي دوگان

ذكـر شـد بـه دسـت آمـده اسـت. در        ي كه قبالًافرهنگي است كه آن نيز به همان شيوه
ينة ادبيات تطبيقي اسـت و در آن بـه   زم در اشكه رسالهدكتري،  دورةنتيجه، دانشجوي 

كـه   تسلط داشته باشد، چند حوزهبه  دباي پردازد،بررسي روابط ميان سينما و ادبيات مي
 ،. در بسياري از موارداست ممارست ها سال فراوان و نيازمند تجربة موارداز در بسياري 

 اًمنحصـر را تحقيقاتشـان   كنند،ادبيات/سينما مطالعه مي ةدانشجوياني كه در حوزة دوگان
ادبيـات تطبيقـي    ةكـه رشـت   نآمگـر   كننـد،  متمركـز مـي  فرانسـوي   تحقيقـاتيِ  پيكـرة بر 

ي چون ادبيـات و  اي متفاوت و بينارشتههاينهزم در تنها انكه پژوهش آنرا ي گران تطبيق
ي هـا  حـوزه  صـرفاً سينما، ادبيـات و نقاشـي، ادبيـات و معمـاري و... اسـت نپـذيرد و       

يم اين پرسش را مطرح كنيم كه چه توانزبانشناختي و فرهنگي را قبول كند. در اينجا مي
بـه مطالعـه در مـورد    تطبيقي با فـردي كـه    گر ميان يك تحليلوجود دارد وجه تمايزي 

منـد   هو از نزديك به سينما، نقاشـي يـا معمـاري عالقـ     پردازد فرهنگ و زبان فرانسه مي
   است؟

ي ا اي و بينارشـته چندرشـته مطالعات ي گذشته هابايد در نظر داشت كه در طي سال
تحـوالتي در جوامـع و    ،آموزش و پژوهش ارزش بسياري يافته و به دنبال آنة در حوز
. اسـت  رخ داده ،مـا  ةي تطبيقي، جـداي از رشـت  ها ي ما با هدف گسترش شيوههافرهنگ

خـاص  » ويژگـي «اشتباه نيسـت، آيـا يـك     رويرو شدن با رقابتي كه به هيچ  هي روببرا
شاهد آن هسـتيم كـه برخـي مطالعـات     ما تطبيقي در زمينه ادبيات و سينما وجود دارد؟ 

، در مقابـل  امـا  قطبـي هسـتند،   بيقـي تـك  از كارهاي تطبرآمده شده در اين زمينه  شناخته
 ،1يرند. تحقيق اخيرِ ژاك اومونگي ديگر سرچشمه ميهارشتهها از حوزهديگر از  برخي

انـداز   چند چشمي بر اين امر است، هرا كه به طراحي صحنه اختصاص يافته، شاهد تازه
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سـت كـه   ا آندرسينمايي است. رسالت كارهاي تطبيقي ادبي  موردنظر اين تحقيق كامالً
. اين امـر  دارد يابد و در آن انعكاس مي استيات ادب با ارتباط در چهبه آن ايتوجه ويژه

معاصـر،   فرهنگيِ كه با در نظر داشتن ناهمگونيِشود مي هايي در ادامه سبب ايجاد تقابل
. شايد بتوان گفـت كـه تفـاوت موجـود در     سازد يي پژوهشي بديعي را فراهم مهازمينه

ي ادبيات تطبيقـي هسـتند) و   آموزش حوزة از برآمدهتطبيقي (كه  اًمنحصر اتميان تحقيق
اي است  شيوه »ديد ةزاوي«چرا كه  گردد يم باز هاديد آن ةديگر تحقيقات، به نگاه و زاوي

ات قـرار گرفتـه، در آن ادغـام    آن مورد استقبال ادبي ة، يعني سينما، به وسيل»ديگري«كه 
 است. معرفي شده باالخرهتغيير ماهيت و تغيير شكل داده و  ،مقابل آن قرار گرفتهشده، 

يرد و تا حد گ در واقع، به طور خالصه روشي است كه ادبيات در مورد سينما به كار مي
ي هـا  ، كه امروزه بيش از پيش بـراي فهـم زمينـه   است ادبي گرزيادي مورد توجه تطبيق

  كند. تالش ميادبيات  ةدهند مختلف تشكيل


